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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:

1. Oficiální název státu, složení vlády

2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských
skupin)

3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra
nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,
zahraniční zadluženost, dluhová služba

6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

7. Daňový systém

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

1.1.1. Rakouská republika (Republik Österreich)
1.1.2. Složení vlády (29. 5. 2017)

spolkový kancléř Christian Kern (SPÖ)

vicekancléř, ministr spravedlnosti Wolfgang Brandstetter (ÖVP)

ministr pro vědu, výzkum a hospodářství Harald Mahrer (ÖVP)
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ministr pro Evropu, integraci a zahraničí Sebastian Kurz (ÖVP)

ministr dopravy, inovací a technologií Jörg Leichtfried (SPÖ)

ministr pro oblast umění, kultury, ústavy a médií (v rámci Spolkového kancléřství) Thomas Drozda (SPÖ)

ministr obrany a sportu Hans Peter Doskozil (SPÖ)

ministr vnitra Wolfgang Sobotka (ÖVP)

ministr zemědělství, lesnictví, životního prostředí a vodního hospodářství Andrä Rupprechter (ÖVP)

ministr sociálních věcí, práce a ochrany spotřebitele Alois Stöger (SPÖ)

ministryně pro vzdělání Sonja Hammerschmid (SPÖ)

ministryně pro rodinu a mládež Sophie Karmasin (ÖVP)

ministryně pro zdravotnictví a ženy Pamela Rendi-Wagner (SPÖ)

ministr financí Johann Georg Schelling (ÖVP)

státní tajemnice na spolkovém kancléřství Muna Duzdar (SPÖ)

státní tajemník na ministerstvu pro vědu, výzkum a hospodářství post dosud neobsazen

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel: 8.773.6860 (k 1.1.2017)
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Hustota obyvatel: 105 lidí na 1km
2

Podíl výdělečně činného obyvatelstva: 71,1% (2016)

Průměrný věk (2016): 43,2 let

Průměrná délka života: ženy 84,0 let, muži 79,2 let

Roční přírůstek obyvatelstva: + 0,9% (nárůst oproti r. 2016 + 74 tis. Obyvatel)

Demografické složení:

•
děti do 19 let: 19,7%

•
dospělí od 20 do 64 let: 61,9%

•
penzisté (od 65 let): 18,4%

Národnostní složení

K 1.1.2017 žilo v Rakousku 15,3% osob cizího původu (1 267 458 mil. osob) oproti podílu 14,3% k 1.1. 2016. Ve skupině
osob, které se narodily v zahraničí a mají cizí pas, zaujímají největší podíl Němci (177 tis.), Srbové a Černohorci (118 tis.),
Turci (116 tis.) a osoby pocházející z Bosny a Hercegoviny (94 tis.). Mezi další zastoupené národnosti s počtem obyvatel
nad 10 tis. žijících v Rakousku jsou Rumuni (83 tis.), Chorvaté (70 tis.), Maďaři (64 tis.), Poláci (58 tis.), Slováci (35 tis.),
Rusové (31 tis.), Italové (25 tis.), obyvatelé Kosova (23 tis.), Makedonci (22 tis.), Bulhaři (22 tis.), Slovinci (15 tis.) a Češi (12
tis.). Česká menšina v Rakousku je mnohonásobně větší, počet osob, jejichž historické kořeny sahají do českých zemí a
Slovenska se odhaduje bezmála na 1 milion. Asi 400.000 Rakušanů žije v zahraničí (z toho cca 180.000 v SRN). Právní
postavení menšin je upraveno zákonem z r.1976 (Volksgruppengesetz).

Náboženské složení
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•
římsko-katolické 63%

•
evangelické 3,7%

•
islámské 6,7%

•
ortodoxní křesťanské 5,8%

•
židovské 0,1%

•
bez vyznání 12%

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

1.3.1. Základní makroekonomické ukazatele

Rok201220132014201520162017*

HDP
(reálně)

0,90,20,30,91,51,5

HDP(mld.317,2322,6329,3337,2350,22x

EUR)

HDP/ob.37,738,139,439,439,9x

(tis.
EUR)

Soukromá0,40,30,00,41,41,1

spotřeba

HrubéInv.-1,2-6,1-0,20,41,72,6

(reálně)

Export1,22,72,72,22,73,0
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zboží(reálně)

Import
zboží

-0,30,51,04,03,02,8

(reálně)

Míra2,62,11,70,91,41,7

inflace

Míra4,44,95,65,75,96,2

nezam.

Saldo-2,2-1,3-2,7-1,4-1,7-1,5

veř.financí
(%

HDP)

Pramen: Rakouská národní banka, Statistik Austria, WIFO, * údaje za rok 2017 jsou prognóza WIFO(/)(květen/2017)

1.3.2. Očekávaný vývoj v teritoriu

Po několika letech stagnace došlo v roce 2016 k výraznému oživení rakouské ekonomiky. Růst HDP dosáhl hodnoty 1,5%.
Příznivé podmínky na pracovním trhu, které pozitivně ovlivnily domácí poptávku, přispívají společně s nárůstem
zahraničního obchodu k růstu rakouské ekonomiky. V období 2017-2018 by měl tento vývoj pokračovat.

Vývoj rakouské ekonomiky je vzhledem k její otevřenosti do velké míry určován globálním vývojem. Růst HDP Rakouska
byl v období 2012-2015 silně ovlivněn krizí eurozóny a slabou zahraniční poptávkou. Oživení v roce 2016 OeNB přičítá
nárůstu soukromé spotřeby, zvýšenému objemu investic a specifickým faktorům. Mezi ně patří daňová reforma s platností
od 1. ledna 2016 a výdaje spojené s migranty. Intenzita růstu se bude nadále odvíjet od vývoje jednotlivých složek
agregátní poptávky a výroby. Pro nadcházející období 2017-2018 by měl růst HDP pokračovat a dosáhnout hodnoty
2,0%, resp. 1,8%. Ve zprávě z prosince 2016 WKÖ odhadovala meziroční růst HDP 1,4 %, tedy o 0,1% nižší než ve
skutečnosti byl. WIFO výrazně vylepšil prognózy pro rok 2017 (z 1,5% na 2,0%) a 2018 (z 1,4% na 1,8%). Růst by měla
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udržet domácí spotřeba a investice. Ekonomická aktivita může být silnější, pokud by zahraniční trhy (především
v rozvíjejících se zemích) rostly rychleji, než se předpokládá.

Míra inflace, která se v Rakousku pohybuje dlouhodobě nad průměrem eurozóny (2016: 0,9%), je ovlivněna výší mezd a
cenovou konkurenceschopností. Již od krize stimuluje inflaci v Rakousku poptávky po službách, zároveň rostoucí mzdy
v kombinaci s pomalým ekonomickým růstem potlačovaly cenovou konkurenceschopnost rakouských exportérů.
S oživením ekonomiky by mělo dojít k růstu cenové hladiny (2017: 1,7% a 2018: 1,7%).

Míra nezaměstnanosti (podle EUROSTATu) sice v roce 2016 meziročně stoupla (2015: 5,7%, 2016: 6,0%), ale v porovnání
s jinými státy EU, zůstává stále nízká. Rakousko rozšířilo uznávání zahraničních profesních kvalifikací a to pomohlo zvýšit
produktivitu, podpořilo soutěživost a zlepšilo přijímání migrantů. Příliv kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí (především
ze zemí EU) je vítaným zdrojem poměrně levné pracovní síly, ale způsobuje růst nezaměstnanosti. I přes to, že Rakousko
je atraktivním cílem pro zahraniční pracovníky zemí EU i mimoevropských zemí, nebude nezaměstnanost dále růst (2017:
5,9%, 2018: 5,9%). Vláda usiluje o zvýšení nabídky pracovních míst především pro ženy a starší lidi a zohledňuje příliv
uprchlíků.

V minulém roce rostl import rychleji než export a to především díky vysokému podílu investic na dovozu. Vzhledem
k otevřenosti rakouské ekonomiky by měl export růst zároveň s růstem poptávky na zahraničních trzích. V roce 2017 se
předpokládá růst americké ekonomiky a zároveň bude pokračovat mírný nárůst hospodářské aktivity v eurozóně. Export
zboží a služeb v minulém roce měl podíl na HDP Rakouska 52,2%, což znamená pokles oproti období 2011-2015, kdy byl
příspěvek k HDP vždy minimálně 53%. V následujících letech je očekáváno zvýšení podílu exportu na HDP.

Domácí spotřeba byla v roce 2016 stimulována fiskální reformou a domácnosti vyšší příjmy použily k dodatečným
výdajům. Zlepšení vnitřní poptávky vedlo k vyšším investicím podniků především do strojů a vybavení. Oživení soukromé
spotřeby bylo v roce 2016 (1,5%) výrazné (oproti roku 2015: 0,0%), avšak v následujících letech bude růst zpomalovat
(2017: 1,3%, 2018: 1,2%).

Investice po dvou letech stagnace (2014: -0,9%, 2015: 0,7%) rostly (2016: 3,6%). Jedná se o přírůstek především investic
do vybavení a stavebnictví. Fixní investice se vrátily na předkrizovou úroveň, ale jejich podíl na HDP klesl.

Veřejné finance čerpají ze zlepšujícího se ekonomického prostředí a nízkých úrokových sazeb, které vytváří fiskální
prostor. V letech 2017 a 2018 by měl být snižován deficit veřejných financí (2017: -1,5%, 2018: -1,1%), protože
hospodářský růst podnítí růst nabídky pracovních míst a dojde ke snížení míry nezaměstnanosti.
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1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

1.4.1. Veřejné finance (Maastrichstká metodika)

201120122013201420152016

Veřejný-2,6-2,2-
1,3

-2,7-1,4-1,6

deficit
v %

HDP

Vládní
dluh
v

82,281,680,884,386,284,6

%
HDP

Zdroj:
Statistik
Austria,
22.5.
2017

1.4.2. Státní rozpočet - příjmy a výdaje státního rozpočtu (Maastrichtská metodika), mil. EUR

Rok/agregát Příjmy Výdaje Saldo Maastrichtský
deficit

2011 148.899 156.806 -7.907 -2,6
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2012 154.548 161.466 -6.918 -2,2

2013 159.907 164.052 -4.144 -1,3

2014 164.020 171.936 -7.916 -2,4

2015 170.437 174.321 -3.885 -1,2

2016 173.077 178.507 -5.430 -1,6

Zdroj: Statistik
Austria

Vývoj rakouské ekonomiky je vzhledem k její otevřenosti určován globálním vývojem. Rakouské hospodářství je také
ovlivněno pozvolným oživováním eurozóny a domácími vlivy. V roce 2016 zaznamenalo rakouské hospodářství podle
předběžných výsledků poprvé po 4 letech stagnace, která byla zapříčiněna vleklou krizí eurozóny a slabou zahraniční
poptávkou, nárůst o 1,5 %. Tento růst je způsoben především dvěma specifickými faktory: daňovou reformou z ledna
2016 a pozitivní dopady výdajů spojených s uprchlíky a žadateli o azyl. Pozitivní vliv na rakouskou ekonomiku bude mít
také zvýšený objem investic především do vybavení a ekonomický vývoj v regionu.

Vzhledem ke slabé konjunktuře činil státní deficit Rakouska (včetně rozpočtu jednotlivých spolkových zemí) v roce 2016
podle údajů Statistik Austria -5.4mld. EUR, resp. 1,6 % HDP. 2015 činil státní deficit -3,66 mld. EUR, = 1,1 % HDP).
Rakousko si tímto udrželo svou stabilní pozici pod Maastrichtským limitem 3%. Deficit 2,4 % v roce 2014 je především
zapříčiněn rostoucími státními výdaji (o 4,8 % oproti roku 2013). Celkové zadlužení státu činilo 2016 v absolutních číslech
295,7 mld. EUR oproti 290,5 mld. EUR 2015. Důvod meziročního nárůstu je mj. podpora, kterou stát poskytl rakouským
bankám. V relaci k HDP zadlužení 2016 ale oproti 2015 mírně kleslo - bylo v loňském roce 84,6% HDP (2015: 85,5%
HDP)Jedná se tak o nejvyšší státní zadlužení od vstupu Rakouska do EU. Maastrichtský limit činí 60% HDP.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba
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1.5.1. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let)

Titul/rok 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Běžný účet 5,1 4,7 6,3 6,4 8,6 6,0

z toho:
bilance

-3,6 -3,2 -1,0 1,6 2,6 -0,2

zboží

bilance
služeb

10,7 10,7 10,2 10,5 11,6 10,3

z toho:
cestovní

6,7 6,9 7,5 7,5 8,4 8,2

ruch

Primární
příjmy

1,05 0,4 1,0 -2,4 -2,2 -0,6

Kapitálový
účet

-0,3 -0,4 -0,5 -0,5 -1,9 -0,7

Finační účet 4,8 5,2 10,2 1,5 5,5 6,7
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z
toho:
FDI

11,0 10,2 7,9 -3,7 8,1 -1,1

z
toho:

-15,9 -5,8 -2,3 10,5 14,5 21,9

Portfoliové

investice

Devizové0,7 0,9 0,4 2,1 -0,3 0,5

rezervy

Zdroj: Rakouská národní banka, 2016; www.oenb.at (údaje v mld. EUR).

Rakouská bilance zboží a služeb vykázala v roce 2016 dle předběžných údajů Rakouské národní banky (OeNB) přebytek
ve výši 6,0 mld. EUR (cca 1,7% HDP). Oproti r. 2015, kdy činil přebytek 6,49 mld. EUR, znamená to snížení přebytku o
téměř -0,5 mld. EUR. Tento výsledek byl především zapříčiněn nízkým ekonomickým růstem a nadále slabým výsledkem
v bilanci zboží (-186 mil. EUR), zatímco bilance služeb dosáhla v roce 2016 znovu kladné saldo ve výši 10,3 mld. EUR (+0,3
mld. EUR). Klesající příjmy ze služeb souvisejících s podnikáním, které vyznačily 2015, pokračovaly v roce 2016. Naopak
výborný výsledek vykázala bilance cestovního ruchu. Již sedmým rokem v řadě byl prolomen rekordní počet zahraničních
turistů, kteří v loňském roce navštívili Rakousko. Bilance cestovního ruchu tak zaznamenala znovu vysoký přebytek, a to v
hodnotě 8,8 mld. EUR (2015: 8,4 mld. EUR). Samotné příjmy z cestovního ruchu se vyšplhaly na 17,4, mld. EUR, což je o 6,2
% více než v roce 2015. Zatímco výdaje rakouských občanů ročně vzrostly o 4,7 % na 8,6 mld. EUR (2015: 8,1 mld. EUR).

Zahraniční zadluženost rakouského hospodářství

Kvartál/rokQ1/2015Q2/2015Q3/2015Q4/2015
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Dlužnická
pozice

-72.877-66.718-65.865-67.001

Kvartál/rokQ1/2016Q2/2016Q3/2016Q4/2016

Dlužnická
pozice

-70.742-77.574-76.520-70.092

Zdroj: Rakouská národní banka; 2017, uvedená čísla jsou v mil. EUR, Q = čtvrtletí

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Rakouský bankovní sektor je velmi rozsáhlý. Podle klasifikace Rakouské národní banky - Österreichische Nationalbank
(ÖNB) se banky člení na akciové, spořitelny (Sparkassensektor – dohromady tvoří skupinu Erste), zemské hypoteční banky
(Landes-Hypothekenbanken), družstevní banky (Raiffeisensektor – skupina Raiffeisen), lidové banky (Volksbankensektor –
skupina Volksbank), stavební spořitelny (Bausparkassen) a zvláštní banky. Některé banky jsou dosud ve vlastnictví
spolkových zemí, přestože postupně probíhá jejich privat.

Centrální banka

Centrální bankou je Rakouská národní banka (ÖNB), která odpovídá za vnitřní a vnější stabilitu rakouské měny, vnitřní
cirkulaci měny a ovlivňování finančních toků. Má formu akciové společnosti s 50%-ním vlastnictvím státu, zbylou polovinu
vlastní největší rakouské komerční banky. Po vzniku Evropské měnové unie a po vzniku Evropské centrální banky se role
ÖNB podstatně změnila, obdobně jako ve všech evropských centrálních bankách. ÖNB se však podílí na bankovně
politických rozhodnutích ECB, je informačním a kompetenčním centrem pro rakouskou hospodářskou politiku, podílí se a
realizuje rozhodnutí ECB a na teritoriu Rakouska připravovala přechod na euro.

ÖNB je podílníkem v řadě dalších podniků, zejména v peněžnictví (např. v Raiffeisen Zentralbank a v jejích regionálních
sestrách), ale i v institucích jako je Hospodářská komora Rakouska. Je současně zřizovatelem několika firem, jako např.
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Austria Card, AG, (výrobce smart cards), tiskárny bankovek nebo dokonce IG Immobilien, GmbH a HV Hotelverwaltung,
AG (reality a hotely). Jejím prezidentem je Claus Raidl, guvernérem je Ewald Nowotny. Členy představenstva jsou
nejvýznamnější osobnosti rakouského peněžnictví a hospodářství.

Speciální banky

Österreichische Kontrollbank, AG, Vídeň má v soustavě rakouského bankovnictví specifické úlohy:záruky Rakouské
republiky dle zákona o podpoře exportu z r. 1981, exportní financování, obchodní místo pro emise obligací, ohlašovací
místo podle zákona o kapitálových trzích, správa státních cenných papírů a jejich uplatnění na burze i mimo ni, transakce
na peněžních trzích, majetkové obchody a konsorciální financování.

Kromě toho existují další soukromé banky na podporu exportu (např. COFACE AG).

Důležitým tématem v bankovním sektoru byly zátěžové (stresové) testy Evropské centrální banky. Výsledky testu byly
zveřejněny v říjnu 2014 a prokázaly stabilitu rakouského bankovního sektoru. Ze šesti rakouských bank testem neprošla
jediná banka - ÖVAG (Österreichische Volksbanken AG). Test potvrdil, že rakouské banky nemají problémy s likviditou a
že jsou na krizová období dostatečně připraveny. Jako nejlépe připravena z testu vyšla Reiffeisen Landesbank
Niederösterreich (RLB NÖ-Wien).

V r. 2015 pokračovalo oddlužování banky Hyper Alpe Adria, korutanské banky, u které se říjnu 2009 plně projevily již
dlouho trvající finanční problémy. Banka byla nakonec zestátněna, aby se předešlo jejímu pádu a stát tak na sebe převzal
závazky banky.

Pojišťovnictví

Pojišťovnictví je v Rakousku rovněž velice silně rozvinuto. Suma aktiv se meziročně zvýšila o 5,2% a dosáhla 92,6 mld.
EUR. Mezi nejvýznamnější pojišťovací ústavy, působící na rakouském trhu, patří :

Vienna Innsurance Group AG Wienr
Versicherung Gruppe

Wiener Städtische Versicherung AG

UNIQA Personenversicherung, AG

Generali Versicherung AG, Wien

Donau Allgemeine Versicherung AG

Raiffeisen Versicherungs AG

Sparkassen Versicherung AG
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ERGO Versicherung AG

Wüstenrot Versicherungs-AG

Finance Life Lebensversicherung AG

1.7 Daňový systém

V základu je daňový systém v Rakousku podobný systémům v mnoha dalších zemích. V Rakousku funguje tzv. dvou
pilířový systém. Hlavním zdrojem zdanění v prvním pilíři jsou příjmy a zisky fyzických právnických osob, tedy přímé daně.
Ty mají u fyzických osob konkrétně podobu daně z příjmu, u firem potom korporátní daň ze zisku. Druhým zdrojem
zdanění (druhým pilířem) jsou různé formy transakcí. Nejznámější daň v této skupině je daň z přidané hodnoty.

Daň z příjmů (Einkommensteuer, ESt)

Právním základem je zákon o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz/EStG, BGBl. č. 400/1988, v platném znění). Dani z
příjmů podléhají fyzické osoby, které mají v tuzemsku bydliště nebo obvyklý pobyt, se všemi tuzemskými i zahraničními
příjmy (neomezená daňová povinnost). Osoby, které v tuzemsku nemají bydliště ani obvyklý pobyt, podléhají (omezená
daňová povinnost) pouze částí svých příjmů dani z příjmů (např. ohledně jejich příjmů z živnostenského podniku, pro
který v tuzemsku provozují provozovnu; příjmy z kapitálového majetku ze zahraničních kapitálových společností; příjmy z
prodeje účastí (podílů) na tuzemské kapitálové společnosti). Po pobytu v tuzemsku přesahujícím 6 měsíců existuje v
zásadě neomezená daňová povinnost.Rakousko disponuje sítí cca 60 smluv o zamezení dvojího zdanění, které se většinou
řídí podle příslušného vzoru smlouvy OECD.

Osobní společnosti jako OHG, KG nejsou daňovými subjekty a nepodléhají jako takové dani z příjmů (ESt); zisk se
společníkům přičítá přímo. Právním základem je zákon o dani z příjmů (Einkommensteuergesetz, EstG).

Předmětem daně je příjem docílený v kalendářním roce po odečtení vyrovnání ztráty a zákonem definovaných zvláštních
výdajů, mimořádných nákladů a nezdanitelných položek. Do příjmů se započítávají pouze takové příjmy, které výslovně
spadají pod zákonem vyjmenovaných sedm druhů příjmů. Určité výkony jsou zákonem stanoveny jako nezdanitelné. Pro
určení příjmů zákon stanoví (předpokládá) určité způsoby určení zisku, zásady bilancování a předpisy pro oceňování.

Na příjem se použije tarif daně z příjmu. Od roku 2005 platí místo systému hraničních daňových sazeb jednoduchý a
transparentní progresivní průměrný tarif. Na základě daňové reformy 2015 existuje podle výše zdanitelných příjmů 6
daňových sazeb (předtím: tři).
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Výše příjmu, daňový tarif

výše
příjmu
za rok
v EUR

daňový
tarif v
%

Do 11
tis.
EUR
(vč.)

0,0

Nad
11 tis.
do 18
tis.EUR
(vč.)

25

Nad
18 tis.
do 31
tis.
EUR
(vč.)

35

Nad
31 tis.
do 60
tis.
EUR
(vč.)

42

Nad
60 tis.
do 90
tis.
EUR
(vč.)

48

Nad
90 tis.
do 1

50
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mil.
EUR
(vč.)

Nad 1
mil.
EUR

55 (s
časovým
omezením
na
období
2016-2020)

Daň z příjmu je vybírána zdaněním poplatníka. Daňový poplatník musí za tímto účelem odevzdat prohlášení o dani z
příjmů, musí zaplatit zálohové platby a započítají se rozhodnutím jako pevně stanovená daň z příjmu (rozhodnutí o dani z
příjmu). Kdo docílí výhradně příjmů, které podléhají dani ze mzdy a/nebo již zdaněných příjmů, nemusí zpravidla
odevzdat prohlášení o dani z příjmů. Dobrovolné podání žádosti na zdanění je ale možné a částečně se také doporučuje.

Při příjmech z nesamostatné práce se daň z příjmu vybírá v zásadě odečtením od mzdy za práci (daň ze mzdy), pokud má
zaměstnavatel tuzemskou provozovnu. Zaměstnavatel ručí za správný výpočet a za odvod daně ze mzdy. Tarif daně ze
mzdy je odvozen z tarifu daně z příjmů. Jiné příjmy (příjmy, kterých docílí zaměstnanec vedle běžné mzdy za práci, např.
peníze na dovolenou nebo k vánocům), jsou až do částky 620 EUR nezdanitelné - nad tuto částku jsou zdaněny až do
šestiny ročního příjmu daňovou sazbou 6 % a pak již normálním tarifem. Pro odstupné a odchodné do důchodu platí
zvláštní úprava.

Daň z příjmu právnických osob (Körperschaftssteuer, KSt)

Zdanění podnikatelských aktivit v Rakousku záleží na zvolené formě podnikání. Zejména je třeba si uvědomit, že příjem
osobní společnosti je zdaněn u každého společníka zvlášt', zatimco kapitálová společnost je samostatný daňový
poplatník.

Právním základem je zákon o dani z příjmů právnických osob. KSt je výnosová (příjmová, důchodová) daň právnických
osob (korporací). Podléhají jí právnické osoby soukromého práva (obzvláště akciové společnosti, s. r. o., spolky,
společnosti, soukromé instituce), podniky živnostenského typu korporací veřejného práva jakož i sdružení osob s právní
subjektivitou, pokud se jejich příjem nedaní u jiných daňových poplatníků - osobní společnosti jako veřejná obchodní
společnost (offene Handelsgesellschaft, OHG) a komanditní společnost (Kommanditgesellschaft, KG) nepodléhají KSt,
protože jejich příjem je zdanitelný na úrovni společníků, jedná se o tzv. průnikový princip (Durchgriffsprinzip).

Stanovení příjmů korporací jako vyměřovacího základu se v zásadě řídí podle zákona o dani z příjmů
(Einkommensteuergesetz, EStG), pro zaplacení a určení daně z příjmů právnických osob je potřeba podle smyslu použít
předpisů zákona o dani z příjmů (EStG). Daňová sazba byla od 01. 01. 2005 snížena na 25 %. U akciových společností a u
s.r.o. existuje minimální daň z příjmů právnických osob (Mindestkörperschaftssteuer) ve výši 5 % ze zákonné minimální
výše základního a kmenového kapitálu, tj. 1.750 EUR ročně pro s.r.o. a 3.500 EUR ročně pro a.s.. Pro banky a pojišťovny
platí zvýšená sazba 5.452 EUR ročně, pro tzv. „evropskou společnost“ (SE) platí minimální daň ve výši 6.000 EUR. V rámci
tzv. „skupinového zdanění", zavedeného v roce 2005, tuto minimální daň platí každý člen skupiny, pokud celkový příjem
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podnikatelské skupiny není dostatečně pozitivní (kladný). Pro nové firmy platí v prvním roce jejich existence snížená
jednotná sazba ve výši 1.092 EUR.

Podíly na zisku tuzemské korporace (mateřská společnost) z jiné tuzemské společnosti (dceřiná společnost) obecně
nepodléhají dani, ze zahraniční dceřiné společnosti však zásadně jen tehdy, pokud činí účast na ní minimálně 10 % a tato
(účast) existuje nejméně jeden rok. Kromě toho musí být zahraniční dceřiná společnost srovnatelná s tuzemskou
kapitálovou společností.

Skupinové zdanění (Gruppenbesteuerung, od roku 2005)

Protože korporace podléhají tzv. principu oddělení (Trennungsprinzip), nemohou být v zásadě ztráty vyrovnány mezi
mateřskou a dceřinou společností. Výjimečně však zákon připouští vyrovnání pro případ, když jsou mateřská a dceřiná
společnost spojeny finančně. Zatímco dosud se v tomto směru považovalo za podstatné, zda zde existuje tzv. organizační
princip (finanční, hospodářské a organizační začlenění), mohou být podle nového skupinového zdanění zúčtovány zisky a
ztráty uvnitř jedné podnikatelské skupiny také tehdy, pokud jsou společnosti spojeny jen finančně.

Daň z výnosu kapitálu (Kapitalertragssteuer, KESt)

KESt je svým charakterem daň z příjmu a je také upravena v zákonu o dani z příjmů. Dani z výnosu kapitálu podléhají
nejdůležitější formy výnosů z kapitálu, to znamená určité tuzemské a v tuzemsku získané zahraniční výnosy z kapitálu, a
sice obzvláště podíly na zisku z akcií a podílů na s. r. o., zisky z typicky tichých společností stejně jako úroky z výnosů
bankovních vkladů a cenných papírů charakteru pohledávek.

KESt činí 25 % a vybírá se odečtením z kapitálového výnosu. Musí být zkompletována dlužníkem výnosu z kapitálu a
odvedena jeho finančnímu úřadu. V určitých případech je uhrazena daň z příjmu s odvodem KESt, jako např. při podílu na
zisku z tuzemských akcií a podílů na s. r.o. jakož i při výnosu z úroků tuzemských bankovních vkladů a tuzemských a
zahraničních cenných papírů charakteru pohledávek. Na základě daňové reformy 2015 se v Rakousku zvýšila KESt na
dividendách z 25 na 27,5%, zatímco KESt z kapitálového výnosu ze spoření zůstala na 25%.

Daň z obratu (Umsatzsteuer, USt) – daň z přidané hodnoty

Daň z obratu je totéž co daň z přidané hodnoty (v Rakousku se užívá historický název Umsatzsteuer). Na základě zákona o
dani z obratu (Umsatzsteuergesetz, UStG) je upraveno zdanění „obratu - tržby" podnikatele, což znamená, že podnikatel
zjistí daň z obratu ze své tržby a odečte z ní částky daně z obratu, které jsou mu vystaveny ve faktuře, jako zálohovou daň
(Vorsteuer). Finančnímu úřadu jako příslušné instituci dluží pouze rozdíl mezi obnosem z daně z obratu a započítanou
zálohovou daní. Daň z obratu je tak pro podnikatele průběžnou položkou a je účinná teprve u osoby, která nepodniká a
nemůže uplatnit odečtení zálohové daně. Dani z obratu podléhají především úplatné dodávky předmětů a poskytnutí
služeb v tuzemsku v rámci obchodního styku jakož i dovoz zboží z třetích zemí (mimo EU). Pro výkony mezi podniky ze
dvou různých států nebo mezi podniky a soukromými osobami dvou různých států EU platí speciální postupy pro odvod
daně z obratu. Obvyklá sazba daně z obratu je v Rakousku 20 %. Pro určité dodávky a výkony platí snížená daňová sazba
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ve výši 10 % ze zdaňovacího základu (daňovým základem je zpravidla úplata za dodávky nebo služby). Pro určité obraty
předpokládá zákon osvobození od daně z obratu, a to na jedné straně při přeshraničním vývozu zboží, ale také při
výkonech, které jsou určeny pro tuzemsko (jako například peněžní a bankovní obchody, pojišťovací smlouvy pod.). Pro
drobné podnikatele vzniká povinnost k registraci k DPH při obratu překračujícím 30.000 EUR ročně (tzv.
Kleinunternehmerregelung). Tyto subjekty ale na druhou stranu nejsou oprávněni k odečtění daně DPH. Zahraniční
podnikatelé výše uvedenou úpravu drobných podnikatelů v Rakousku nemohou využít.

Na základě principu země určení je při mezinárodním zbožovém styku mezi podnikateli vývoz vždy nezdaněný a naproti
tomu dovoz vždy podléhá dani z obratu u příjemce buď jako dovozová daň z obratu při dovozu z třetích zemí nebo jako
daň z obratu při pořízení zboží z jiného členského státu EU. Podnikatel musí vést za účelem daně z obratu účetní záznamy
a odevzdat pro určení daně prohlášení o dani z obratu. Z toho jsou vyjmuti malopodnikatelé s ročním obratem
nepřevyšujícím 30.000 EUR za určující období (v délce roku). Dále podnikatel musí pravidelně sám vypočítávat zálohové
platby daně z obratu a odvádět je finančnímu úřadu.

Pro vypořádání DPH zahraničních osob (platba/vrácení rakouské DPH, registrace plátce v Rakousku) slouží finanční úřad
ve Štýrském Hradci (Graz).

Finanzamt Graz-Stadt

Betriebsveranlagungsteams Ausländerreferate

Conrad von Hötzendorf-Straße 14 - 18

A - 8018 Graz

Telefon: 0043/316/881 538041 nebo 0043 316 881-538024

Fax: 0043 (0)1 514335938041 nebo 0043 (0)1 514335938042

E-mail: Post.FA68-BV11@bmf.gv.at nebo Post.FA68-BV12@bmf.gv.at

Bližší informace naleznete na webových stránkách Finančního úřadu města Graz zde

Daň z převodu nemovitosti (Grunderwerbsteuer)
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Daňová reforma 2015 přináší změny i v oblasti daně z převodu nemovitosti. Od roku 2016 platí v případě převodu
nemovitosti, že daňový základ pro vymezení daně z nemovitosti už není trojnásobná sjednocená hodnota pozemku, ale
skutečná tržní hodnota. I nadále je pro výši daně rozhodující, jestli se převod nemovitosti uskutečňuje mezi členy rodiny
nebo mimo rodinu. Od 1. ledna 2016 činí daň z převodu nemovitosti 3,5% v případě obchodování – v případě převodu
mezi členy rodiny a v oblasti zemědělství se používají jiné sazby.

Z hlediska prodávající vzniká v souvislosti s prodejem nemovitosti povinnost zaplatit daň Immobilienertragsteuer. Daňové
povinnosti podléhá rozdíl mezi kupní a prodejní cenu objektu, používá se od roku 2016 sazba 30%. Výjimka však platí
v případě, že prodaný objekt sloužil prodávajícímu určitou dobu jako hlavní bydliště.

Celkem činí vedlejší náklady při koupi nemovitosti v Rakousku cca 10-15% kupní ceny (včetně úředních poplatků a výdajů
na notáře).

Další daně

Jedná se např. o spotřební daň, která se vybírá jak na zboží v tuzemsku vyrobené, tak na zboží dovezené. Této dani
podléhají tabákové výrobky, výrobky s obsahem lihu, pivo, šumivé víno, výrobky z ropy a také nové automobily (tzv.
NOVA - Neuwagenverbrauchsabgabe). Kromě toho existují ještě další daňové tituly jako např. komunální daň za
pracovníky a společníky-jednatele, minerální daň, energetická daň a např. povinné příspěvky hospodářské komoře a celý
systém poplatků. Od roku 2008 už neexistuje daň dědická a darovací.

Dohody o zamezení dvojího zdanění

Pokud daňový poplatník podléhá svými příjmy dani z příjmů v několika státech (např. při více bydlištích), může dojít ke
dvojímu nebo násobnému daňovému zatížení stejných příjmů. Abychom se tomuto vyhnuli, existují dohody o zabránění
dvojího zdanění (občansko-právní smlouvy mezi jednotlivými státy). Rakousko má tyto smlouvy se 40 státy celého světa.
Pokud chybí dohoda o zabránění dvojího zdanění, může Spolkové ministerstvo financí poskytnout úlevy na základě
nařízení nebo jednotlivě. Aktuální dohoda mezi Rakouskem a ČR vstoupila v platnost k 1.1.2008 a je k dispozici na
webových stránkách MF ČR. Pozor - daňový rezident jednoho smluvního státu, který z důvodu stálého zaměstnání odvádí
daň z příjmu ve státě druhém, podává daňové přiznání i ve svém vlastním státě. Jinými slovy, občan ČR s trvalým
bydlištěm v ČR, pracující v Rakousku, kde odvádí daň z příjmu, podává daňové přiznání i u finančního úřadu příslušného
jeho trvalému bydlišti v ČR.

Příspěvky na sociální zabezpečení

Před zdaněním odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel stanovená procenta hrubé mzdy na různé sociální účely:

Typ ZaměstnavatelZaměstnanecCelkem
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pojištěnív % v %

Zdravotní
zabezpečení

3,783,877,65

Nezaměstnanost3,003,006,00

Penze12,5510,2522,80

Úraz
a
nehoda

1,30- 1,34

Různé- 1,501,5

Celkem20,6318,6239,25

Zdroj: Vídeňská okresní zdravotní pojišťovna (WGKK), 2016

Strop pro pojištění je stanoven při měsíčním hrubém platu 4.860 EUR. (hodnota 2016)

Kromě uvedených pojištění platí zaměstnavatel ještě další poplatky za zaměstnance. Příspěvek 4,5% z hrubé mzdy je
odváděn do tzv. Fondu pro vyrovnání rodinné zátěže, ve výši 3% se platí místní daň, 0,4% z objemu mezd činí povinný
příspěvek do Hospodářské komory. Za zaměstnance, kteří nastoupili do zaměstnání po 31.12.2002 je placen příspěvek
1,53% do zaměstnaneckého penzijního fondu.
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Daňová reforma 2016

Koaliční vláda bývalého premiéra Faymanna spustila daňovou reformu 2015 (BGBl. č. 118/2015). Navržený daňový balíček
by měl 6,4 milionům rakouským občanům přinést do jejich peněženek celkem cca 5 mld. EUR. Pro každého daňového
poplatníka to od 1. ledna 2016 znamená dodatečné úspory ve výši až 1 000 Euro za rok. Zdanění příjmů se řídí dle šesti
tarifních skupin, přičemž roční příjmy do 11 000 EUR se nezdaňují (viz výše uvedená tabulka). Za účelem daňového
odlehčení pro občany s nízkými příjmy (11 000 – 18 000 EUR brutto ročně) poklesl první daňový tarifní stupeň z 36,5 % na
25 %. Hrubé roční příjmy od 18 – 31 tis. EUR podléhají 35 % -ní sazbě zdanění. Třetí tarifní stupeň (až 60 tis. EUR) je daněn
ve výši 42 % a u čtvrtého (až 90 tis. EUR) je sazba 48 %. Na příjmy 1 mil. a výše EUR ročně se vztahuje sazba daně 55 %.

Jedná se tak po Švédsku, Portugalsku a Dánsku o čtvrtou nejvyšší horní sazbu daně v EU.

Daňové úlevy pro pracující občany v hodně cca 5 mld. EUR s sebou ovšem přinášejí ekvivalentní daňové zatížení v jiných
oblastech. Největší podíl z této sumy (1,9 mld. EUR) by měl plynout z opatření týkajících se boje proti daňovým
podvodům. Konkrétně se jedná o stanovení povinnosti zavedení registračních pokladen pro všechny podniky vykazující
roční čistý obrat více než 15 tis. EUR a které zároveň z toho uskutečňují čistý obrat v hotovosti nad 7.500 €. Všechny
dotčené firmy budou mít povinnost vystavovat za každou obchodní transakci účtenku. Elektronická evidence tržeb by se
měla týkat cca 120 – 150 tis. podniků na území Rakouska.

Náklady na pořízení jedné pokladny včetně zabudování bezpečnostního softwaru se pohybují od 500 EUR. V odvětví
gastronomie se částka na pořízení pokladen plus dalších doplňkových zařízení může vyšplhat až na 4 000 EUR. Ze zemí
Evropské unie je používání registračních pokladen již uzákoněno v Itálii, Maďarsku, Bulharsku, Rumunsku, Řecku, Litvě,
Maltě, Kypru, Polsku a Slovensku. Za účelem výrazně omezit šedou ekonomiku by dále mělo být odstraněno bankovní
tajemství u firemních kont. Banky tak budou v budoucnu oprávněny poskytovat informace o bankovních kontech svých
klientů auditorům při daňových kontrolách.

Daňové zatížení se díky zvýšení sazby DPH z 10 % na 13 % promítne v oblasti kultury, hoteliérství a u vnitrostátních letů.
Snížená sazba DPH u léků, potravin a nájmů zůstane neměnná. Rovněž dojde k nárůstu daně z převodu nemovitostí, čímž
se zvýší náklady i na nemovitosti nabyté dědictvím či darem. Vyšší daňové zatížení postihne také příjmy z kapitálového
majetku, konkrétně dividendy (z 25 % na 27,5 %). Od návrhu na zavedení dědické, darovací a milionářské daně a daně z
majetku, který vzešel od sociálních demokratů kancléře Wernera Faymanna, bylo nakonec upuštěno.

Dle bývalého kancléře Wernera Faymanna (SPÖ) je předložený reformní balíček daní vyvážený a férový. Spolu s ministrem
financí Schellingem (ÖVP) při spuštění reformy uvedl, že se jedná o startovní bod zahajující dlouhodobý rozsáhlý reformní
proces v Rakousku. Jako další by měly přijít reformy v oblasti vzdělávání, pracovního trhu a důchodová reforma.

Daňová reforma 2015 v číslech (v mld. EUR)

DAŇOVÉ ÚLEVY DAŇOVÉ ZATÍŽENÍ
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Snížení
daně z

příjmu 4,5 Boj proti daňovým 1,9

podvodům

Negativní daň pro 0,4 Administrativa a správa 1,1

nejméně vydělávající

Daňové zvýhodnění pro 0,1 Odstranění osvobození 0,9

rodiny od daně

„Standortpaket“:opatření 0,2* Samofinancování skrze 0,85

pro posílení ekonomiky hospodářský růst

(* v prvním
roce 0,1)

Vyšší
daňové

sazby 0,35

Zdroj: APA, Österreich

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

22/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.businessinfo.cz/rakousko


SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

23/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.businessinfo.cz/rakousko


2. Zahraniční obchod a investice
Podkapitoly:

1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

1. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

1. Komoditní struktura

1. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

1. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

1. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Agregát/Rok20122013201420152016

Vývoz123,5125,8127,9131,6131,2

meziročnízměna
v

1,51,81,72,7-0,2

%
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Dovoz132,0130,7129,7133,0135,6

meziročnízměna
v

0,7-1,0-
0,8

2,41,5

%

Přebytek/deficit-8,4-4,9-
1,8

-1,4-4,37

bilance

Zdroj: Statistik Austria, údaje v mld.€

Vývoj zahraničního obchodu Rakouska v posledních 5 letech

V r. 2015 rakouský zahraniční obchod ožíval – oproti předchozímu rocku došlo k významnému nárůstu jak rakouských
vývozů (+2,7%), tak i dovozů (o 2,8%). Podle Statistik Austria dováželo Rakousko zboží v celkové hodnotě 133,5 mld. EUR
a vyváželo zboží v celkové hodnotě 131,5 mld. EUR,).Ze zahraničního obchodu roku 2015 vyplývalo pasivum obchodní
bilance ve výši -2,0 mld. EUR (-1,7 mld. EUR v roce 2014). Rakousku se v r. 2015 sice podařilo výrazně snížit deficit
v obchodu s jinými zeměmi EU (z -4,3 na -3,2 mld. EUR), nicméně se přebytek z obchodu se zeměmi mimo EU snížil z 2,6
na 1,2 mld. EUR.

V r. 2016 byla celková hodnota rakouského dovozu zboží dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria 135,59 mld. EUR,
což znamená oproti r. 2015 nárůst +1,5%. Rakouský vývoz zboží zažíval na druhou stranu mírný pokles -0,2% na 131,22
mld. EUR. Deficit obchodní bilance činil oproti 2015 více než dvojnásobek. (-1,99 mld. EUR).

71% rakouských importů pocházelo ze zemí EU (96,8 mld. EUR, +3%), 69% rakouských vývozu mířilo do zemí EU (91,11
mld. EUR, +0,3%). Nicméně se význam rakouského obchodu se zeměmi mimo EU v uplynulém desetiletí zvyšoval – 2007
připadalo 75% vývozu a dovozu Rakouska na země EU a 25% na země mimo EU, v r. 2016 činila tato relace v případě
dovozu 71:29 a v případě vývozu 69:31.
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V r. 2016 činí celkový deficit dle předběžných udajů Statistik Austria -4,37 mld. EUR, což je více než dvojnásobek deficitu
2015, a to přes skutečnost, že rakouský dovoz energie má klesající tendenci.

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska jsou země EU, jejichž podíl na objemu obchodu Rakouska činí cca
71% (celkových dovozů), resp. 69% (celkových vývozů). Dovozy zboží ze zemí EU se oproti r. 2015 dle předběžných údajů
Statistik Austria zvýšily o 3% na 96,8mld. EUR. Vývozy zboží do zemí EU vzrostly v roce 2016 o 0,3% na 91,11 mld. EUR.

Nejvýznamnějším obchodnímpartnerem Rakouska v EU bylo i v roce 2016 Německo, s nímž bylo realizováno 37,2%
rakouských dovozů a 30,5% rakouských vývozu. Dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria vyváželo Rakousko do
Německa v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 40,1 mld. EUR (+1,5% oproti r. 2015) a dováželo z Německa zboží v celkové
hodnotě 50,39 mld. EUR (+2,3%). Vice nez polovina celkového rakouského zahraničního obchodu připadá na 5 zemí.
Kromě Německa jsou to na straně dovozu Itálie, Čína, Šýcarsko a Česká republika; na straně vývozu se po tradičním
leaderu Německo nejvíce exportovalo do spojených států (8,73 mld. EUR, -3,9%), Itálie (8,38 mld. EUR, +1,5%), Švýcarska
(7,17 mld. EUR, +0,7%) a Francie (5,33 mld. EUR, -9,2%). ČR byla ohledně vývozu v pořadí největších obchodních partnerů
v r. 2016 na pozici 6 - rakouský vývoz do ČR zaznamenal v uvedeném roce hodnotu 4,79 mld. EUR (+1,3% oproti r. 2015)
a představuje podíl 3,7% na celkovém vývozu Rakouska. Největší pokles v rakouském vývozu zaznamenaly v r. 2016
Fráncie (-9,2%) a Polsko (-5,5%).

Z Itálie, která byla druhým největším partnerem v dovozu, importovalo Rakousko v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 8,38
mld. EUR (+2,2% oproti r. 2015). Rakouský dovoz z Číny činil 7,95 mld. EUR (-0,1%) a ze Švýcarska 7,18 mld. EUR (-4,3%).
Naproti tomu vykázal rakouský dovoz z ČR, která je v r. 2016 na pozici 5 největších rakouských partnerů v importu,
výrazný narůst +5,3%. Celkem dováželo Rakousko v uvedeném roce z ČR zboží v celkové hodnotě 5,87 mld. EUR, což
představuje podíl 4,3% na celkovém rakouském dovozu.

Co se týče rakouského vývozů do zemí mimo EU došlo v r. 2016 na několika významných zahraničních trzích ke zpomalení
tempa – významně např. klesl vývoz do Turecka (-5,7%) a Ruska (-4,8%), a také do zemí, které se vyznačují stabilní
konjunkturou, např. do Spojených států (-3,9%). Ve vývozu do Mexika se pozitivně odráží přírůstek v oblasti strojírenství,
rakouský vývoz vzrostl v r. 2016 o 22,9%. Celkem ale došlo u rakuského vývozu do zámoří k poklesu 2,0%.

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2016 – VÝVOZ

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

26/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.businessinfo.cz/rakousko


Pozice Země Hodnota v mld.
EUR

podíl v % meziroční změna

1 Německo 40,05 30,5 1,5

2 USA 8,73 6,7 -3,9

3 Itálie 8,38 6,4 1,5

4 Švýcarsko 7,17 5,5 0,7

5 Francie 5,33 4,1 -9,2

6 ČR 4,79 3,7 1,3

7 Maďarsko 4,37 3,3 1,3

8 Velká Británie 4,10 3,1 -2,0

9 Polsko 3,93 3,0 -5,5

10 Čína 3,31 2,5 0,3

Zdroj: Statistik Austria

Nejdůležitější obchodní partneři Rakouska 2016 – DOVOZ

Pozice Země Hodnota v mld.
EUR

podíl v % meziroční změna

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

27/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.businessinfo.cz/rakousko


1 Německo 50,39 37,2 2,3

2 USA 8,38 6,2 2,2

3 Čína 7,95 5,9 -0,1

4 Švýcarsko 7,18 5,3 -4,3

5 ČR 5,87 4,3 5,3

6 USA 5,02 3,7 -4,5

7 Francie 3,64 2,7 1,5

8 Nizozemsko 3,51 2,6 -0,1

9 Maďarsko 3,51 2,6 1,5

10 Polsko 3,31 2,4 10,8

Zdroj: Statistik Austria

2.3 Komoditní struktura

Dle předběžných údajů úřadu Statistik Austria připadalo v r. 2016 86,8% rakouských vývozů na čtyři skupiny výrobků (viz
níže uvedená tabulka 2). Nejvýznamnější skupina byla stejně jak 2015 „Stroje a přepravní zařízení“ (SITC7) s podílem
35,7% na dovozu a 40,0% na vývozu. Dovozy SITC7 meziročně vzrostly o +6,4% na 48,44 mld. EUR, vývozy SITC7
stagnovaly (0,3%, 52,54 mld. EUR). V této zbožové skupině zaznamenaly největší pokles zpravodajská technika (-0,42 mld.
EUR) a největší přírůstek silniční vozidla (+0,47 mld. EUR).
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Ohledně rakouského vývozu byly na pozici 2 až 4 nejvýznamnějších zbožových skupin „Tržní výrobky“ (SITC6) s vývojem
-2,2% na 28,15 mld. EUR, „Chemikálie a příbuzné výrobky“ (SITC 5), jejichž vývoz mirně klesl o -0,6% na17,81 mld. EUR, a
„Různé průmyslové výrobky“ (SITC8) s vývojem +0,8% na 15,36 mld. EUR.

Největší pokles v rakouském vývozu podle hodnoty zaznamenaly 2016 „Tržní výrobky“ (SITC 6) s vývojem -2,2% (28,15
mld. EUR) a „Minerální paliva“ (SITC 3), které klesly o -13,9% na 2,21 mld. EUR. Daný vývoj SITC 6 ve vývozu je způsoben
hlavně poklesem u železa a oceli, zatímco vývoz „Surových materiálů“ (SITC2) vykázal přírůstek +4,7% (4,13 mld. EUR).

Co se týče dovozu zaznamenala skupina SITC8 v r. 2016 (po SITC 7) druhý největší nárůst, a to +4,4% (21,01 mld. EUR).
Největší pokles v dovozu Rakouska se týká minerálních páliv (SITC3) a činil -15,4% (8,91 mld. EUR).

SITC4 Druh zboží Dovoz Vývoz Bilance

0 Potraviny a živa
zvířata

9,0 7,4 -1,6

1 Nápoje a tabák 0,8 2,0 1,2

2 Surové materiály 5,6 3,9 -1,6

3 Minerální paliva 10,5 2,6 -8,0

4 Živočišné a rostlinné
oleje, tuky a vosky

0,4 0,2 -0,2

5 Chemikálie a příbuzné
výrobky

18,4 17,9 -0,5

6 Tržní výrobky tříděné
podle materiálu

21,0 28,8 7,8

7 Stroje a přepravní
zařízení

45,5 52,4 6,9

8 Různé průmyslové
výrobky

20,1 15,2 -4,9

9 Komodity a předměty
nezatříděné

2,2 1,1 -1,1
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CELKEM 133,5 131,5 -2,0

Hodnoty v mld. EURZdroj: Statistik Austria, 2016

Komoditní struktura rakouského zahraničního obchodu SITC - 2016 *

SITC4 Druh zboží Dovoz Vývoz Bilance

0 Potraviny a živa
zvířata

9,2 7,6 -1,6

1 Nápoje a tabák 0,9 2,1 1,2

2 Surové materiály 5,3 4,1 -1,2

3 Minerální paliva 8,9 2,2 -6,7,0

4 Živočišné a rostlinné
oleje, tuky a vosky

0,4 0,2 -0,2

5 Chemikálie a příbuzné
výrobky

18,6 17,8 -0,8

6 Tržní výrobky tříděné
podle materiálu

21,2 28,2 7,0

7 Stroje a přepravní
zařízení

48,4 52,5 4,1,

8 Různé průmyslové
výrobky

21,0 15,4 -5,6

9 Komodity a předměty
nezatříděné

1,6 1,1 -0,5

CELKEM 135,6 131,2 -4,4

Hodnoty v mld. EUR, * Údaje 2016 jsou předběžné
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Zdroj: Statistik Austria, 2016

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Rakousku nejsou žádná svobodná celní pásma. Tzv. Zollausschlußgebiete přestaly existovat prakticky se vstupem
Rakouska do EU v roce 1995.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Odliv rakouských investic do zahraničí (FDI v zahraničí)

V roce 2016 činil celkový stav přímých investic Rakouska v zahraničí podle předběžných údajů Rakouské Národní banky
190 mld. EUR (2015: 188 mld. EUR). Nejvýznamnějšími cílovými destinacemi rakouských FDI byly v roce 2016 země EU-28
(127 mld. EUR, 2015: 123 mld. EUR), mezi nimiž největšími příjemci byly Německo (26,0 mld. EUR), Nizozemí (22,6,6 mld.
EUR) a Luxemburg (10,1 mld. EUR).ČR přijala z Rakouska v roce 2016 FDI ve výši 12,4, mld. EUR (2015: 13,0 mld. EUR),
čímž potvrzuje první pozici mezi zeměmi SVE.Mimo evropský prostor byly v roce 2016 největším příjemcem rakouských
investic USA (9,4, mld. EUR), SAE (4,9 mld. EUR) a Čína (3,8 mld. EUR).

Odvětvová struktura aktivních investic

Podle údajů Rakouské národní banky (OeNB) investovaly rakouské firmy v r. 2016 v zahraničí celkem 190mld. EUR. Z toho
připadl největší podíl na finanční sektor a pojišťovnictví (69,1mld. EUR), na hospodářské, vědecké a technické služby (27,1
mld. EUR) a na obchod (26,5 mld. EUR). Nejvýznamnějším výrobním odvětvím, do něhož směřovalo nejvíce rakouských
FDI, byl chemický průmysl (12 mld. EUR), od farmacie přes výrobu pryže a plastů až po petrochemii. Poměrně významné
byly i investice do energetiky, vodohospodářství a zpracování odpadu (4,7mld. EUR) a do dřevozpracujícího průmyslu,
papírenství a tiskáren (4,4 mld. EUR).

Příliv zahraničních investic (FDI v Rakousku)

Celkový stav pasivních investic (FDI v Rakousku) dosáhl v roce 2016 podle předběžných údajů Rakouské Národní banky
148,2 mld. EUR (2015: 151,6 mld. EUR). Z EU-28 bylov Rakousku v roce 2016 investováno 83,6 mld. EUR, při čemž
největšími investory byly Německo (41,7mld. EUR) a Itálie (11,2 mld. EUR), na pozici třetí je Nizozemsko (10,7 mld. EUR)
Stav českých FDI v Rakousku činil v r. 2016 102 mil. EUR (2015: 90 mil. EUR). Z dalších evropských zemí je s velkým
odstupem nejvýznamnější investor Rusko (21,8 mld. EUR). Pozici největšího mimoevropského investora v Rakousku
zaujímají Spojené státy (10,3 mld. EUR), SAE (3,9 mld. EUR), Japonsko (3,3 mld. EUR) a Brazílie (3,2 mld. EUR) .
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Do stavu pasivních investic v Rakousku se také promítá skutečnost, že v Rakousku má své sídlo okolo 1.000
mezinárodních společností (Siemens, Hewlett Packard, Henkel, aj.), které odsud řídí své aktivity ve střední a východní
Evropě.

Odvětvová struktura pasivních PZI

Zahraniční investoři vložili podle předběžných údajů za rok 2016 svůj kapitál především do odvětví hospodářských,
vědeckých a technických služeb (stav investic: 82,7 mld. EUR), do finančnictví a pojišt’ovnictví (21,5 mld. EUR) a do
obchodu (14,1 mld. EUR). V sektoru výroby zboží je nejvýznamnější chemický průmysl (včetně výroby pryže a plastů) -
příslušný stav investic zahraničních investorů v Rakousku činil v roce 2016 5,8 mld. EUR EUR. Poměrně významně je oblast
Informace a komunikace s investicemi ve výši téměř 3,9 mld. EUR, což představuje výrazné zvýšení oproti 2015, a reality
(makléřství, zprostředkování nemovitostí) s hodnotou 3,8 mld. EUR.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraničním firmám a investorům pomáhá při vstupu na zdejší trh agentura Austrian Business Agency (ABA,
www.aba.gv.at), jejímž základním úkolem je radit zahraničním investorům ve všech otázkách týkajících se vstupu na
rakouský trh. ABA jako pět důvodů proč investovat v Rakousku uvádí vysokou stabilitu, vysokou kvalifikaci a motivaci
pracovní síly, pouze 25% korporátní daň bez dalších daňových zatížení, výrazné pobídky v R&D sektoru a ideální lokalitu.

V důležitých otázkách podnikání poskytuje ABA investorům servis „šitý" na míru, a to především při vyhledání lokality, v
otázkách pracovního a daňového práva, ohledně subdodavatelských příležitostí, orientace v hospodářských branžích
nebo nákladových faktorů. Dále zahrnuje servis agentury ABA podporu při jednání s úřady, poradenství ohledně možností
různých podpor a možností financování od finančních investic nebo investic do nemovitostí až po vyhledávání rakouských
podílníků. ABA poskytuje i následné služby po realizaci projektu, napři při reinvestování.

Pro české firmy může být také výhodné se na agenturu ABA obrátit. První informace poskytuje agentura investorům
bezplatně.

Vedoucí projektů pro oblast střední a východní Evropy je paní Birgit Reiter - Braunwieser, tel.: +431/5885852, fax:
+431/5888659, E-mail: b.reiter-braunwieser@aba.gv.at
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:

3.1. Zastoupení EU v zemi

3.2. Obchodní vztahy země s EU

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie u mezinárodních organizací ve Vídni

Adresa: Argentinierstrasse 26, A-1040 Wien

Tel: +43 (1) 505 84 11 -0

Fax: +43 (1) 505 84 11 -7

E-Mail: delegation-vienna@eeas.europa.eu

Web: http://eeas.europa.eu/delegations/vienna

Zastoupení Evropské komise v Rakousku

Adresa: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 18-0

Fax: +43 (1) 513 42 25

E-Mail: comm-rep-vie@ec.europa.eu
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Web: http://ec.europa.eu/austria/

Zastoupení Evropského parlamentu v Rakousku

Adresa: Haus der Europäischen Union, Europäisches Parlament, Informationsbüro in Österreich, Wipplingerstraße 35,
A-1010 Wien

Tel: +43 (1) 516 17-0

Fax: +43 (1) 513 25 15

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem Rakouska v EU je tradičně Německo, s nímž bylo v r. 2016 realizováno 37,2%
rakouských dovozů a 30,5% rakouských vývozu. Dle předběžných údajů Statistik Austria vyváželo Rakousko do Německa
v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 40,1 mld. EUR (+1,5% oproti r. 2015) a dováželo z Německa zboží v celkové hodnotě
50,39 mld. EUR (+2,3%). Vice nez polovina celkového rakouského zahraničního obchodu připadá na 5 zemí. Kromě
Německa jsou to na straně dovozu Itálie, Čína, Šýcarsko a Česká republika; na straně vývozu se po tradičním leaderu
Německo nejvíce exportovalo do spojených států (8,73 mld. EUR, -3,9%), Itálie (8,38 mld. EUR, +1,5%), Švýcarska (7,17
mld. EUR, +0,7%) a Francie (5,33 mld. EUR, -9,2%). ČR byla ohledně vývozu v pořadí největších obchodních partnerů v r.
2016 na pozici 6 - rakouský vývoz do ČR zaznamenal v uvedeném roce hodnotu 4,79 mld. EUR (+1,3% oproti r. 2015) a
představuje podíl 3,7% na celkovém vývozu Rakouska. Největší pokles v rakouském vývozu zaznamenaly v r. 2016 Fráncie
(-9,2%) a Polsko (-5,5%).

Z Itálie, která byla druhým největším partnerem v dovozu, importovalo Rakousko v r. 2016 zboží v celkové hodnotě 8,38
mld. EUR (+2,2% oproti r. 2015). Rakouský dovoz z Číny činil 7,95 mld. EUR (-0,1%) a ze Švýcarska 7,18 mld. EUR (-4,3%).
Naproti tomu vykázal rakouský dovoz z ČR, která je v r. 2016 na pozici 5 největších rakouských partnerů v importu,
výrazný narůst +5,3%. Celkem dováželo Rakousko v uvedeném roce z ČR zboží v celkové hodnotě 5,87 mld. EUR, což
představuje podíl 4,3% na celkovém rakouském dovozu.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Rakousko není příjemcem rozvojové pomoci a v rámci rozpočtu EU patří k netto plátcům.

Rozvojová spolupráce je v Rakousku významnou součástí zahraniční politiky. Její cíle, zásady a principy, jakož i
kooredinační role Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí jsou zakotveny zákonem č. 65/2003 BGBl. V
rámci své koordinační role zpracovává ministerstvo strategie a připravuje tříleté programy (aktuální program na léta 2016
– 2018). Je rovněž zodpovědné za realizaci multilaterálních programů rozvojové spolupráce. Za provádění programů
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bilaterální rozvojové spolupráce odpovídá Rakouská rozvojová agentura (Austrian Development Agency, ADA), která
spolupracuje také s Českou rozvojovou agenturou (ČRA) na určitých projektech i formou předávání zkušeností.

Rakousko v rámci své rozvojové pomoci podporuje země v Africe, Asii, jižní a východní Evropě a v Karibiku. Prioritní
regiony a země jsou:

• Karibik
• Západní Afrika a Sahel: Burkina Faso
• Východní Afrika a Africký roh: Etiopie, Uganda
• Jižní Afrika: Mosambik
• Himaláje/Hindúkuš: Bhútán
• Podunajský region/Západní Balkán
•

Oblast Černého moře/Jižní Kavkaz

•

Palestinská území

Více informací na: http://www.entwicklung.at

Vedle spolupráce s vládami, se rakouská rozvojová spolupráce soustřeďuje také na partnerství s nevládním sektorem
a privátní sférou, resp. podniky. Pravidla pro spolupráci s podniky lze nalézt v německém i anglickém jazyce na
http://www.entwicklung.at/en/funding/business-partnerships/.

Kontaktním místem je:

Business Partnership Office at the Austrian Development Agency (ADA)
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Tel: +43(0)1 90 399 - 2577

E-Mail: wirtschaft(at)ada.gv.at

Vedle Spolkového ministerstva pro Evropu, integraci a zahraničí a ADA se problematikou rozvoje zabývá také
Agentura pro evropskou integraci a ekonomický rozvoj (Agency for European Integration end Economics
Development – AEI), která je koordinační platformou zajišťující rakouskou účast na evropských projektech. Od svého
založení v roce 2003 již AEI realizovala přes 120 twinningových projektů a od r. 2008 je rakouským zástupcem v
EUNIDA (European Network of Implementing Development Agencies). Mezi členy tohoto konsorcia, kteří by se na
twinningových projektech podílí, patří např. Austrian Business Agency (ABA), Ecoplus (Hospodářská agentura
Dolního Rakouska), Rakouská hospodářská komora (WKÖ) a další.

Podunajský region/Západní Balkán: Albánie, KosovoOblast Černého moře/Jižní Kavkaz: Moldavsko, Arménie, Gruzie
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Rakousko patří dlouhodobě mezi důležité obchodní partnery ČR. Je naším sedmým nejvýznamnějším obchodním
partnerem, který se aktuálně podílí 3,8 % na celkovém obratu zahraničního obchodu ČR. Zároveň je naším šestým
nejdůležitějším exportním trhem s podílem 4,3 % celkového českého exportu. Naproti tomu aktuálně pochází 3,1 %
celkového českého dovozu z Rakouska, což tuto zemi činí osmým největším dovozcem do ČR. Obchodní saldo je z
pohledu ČR dlouhodobě aktivní. Rakousko patří dlouhodobě mezi top tři největší investory v ČR.

Podkapitoly:

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické
spolupráce

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Hospodářské vztahy ČR a Rakouska se začaly úspěšně rozvíjet už v 90. letech, především díky přílivu rakouských investic
do ČR. Až do roku 2004 bylo Rakousko třetím nejdůležitějším obchodním partnerem ČR. Po vstupu ČR do EU se možnosti
exportu do zemí EU rozšířily a Rakousko se v žebříčku největších obchodních partnerů propadlo. Nicméně objem
vzájemného obchodu se neustále zvyšoval.

Růst obratu vzájemného obchodu byl přerušen až hospodářskou krizí v roce 2009 (‑16,5 % oproti r. 2008). Export v tomto
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období dosáhl historicky nejnižší úrovně s propadem o téměř 15 %, u importu to bylo dokonce 19 % (měřeno v CZK).

V letech 2010-2012 bylo možné ve vzájemném obchodu meziročně sledovat opět pozitivní vývojové tendence. Toto však
již neplatilo o roce 2013, ve kterém došlo meziročně k poklesu vzájemné obchodní výměny o 3,3 %, a celkový obrat činil
8,9 mld. EUR. Největší pokles byl zaznamenán u skupin 7 a 8 SITC (stroje, dopravní prostředky). Důvodem poklesu
obchodní výměny byl zejména pomalý růst ekonomiky ČR i celkově slabá evropská ekonomika.

V roce 2014 opět došlo k postupnému nárůstu vzájemné obchodní výměny. Export do Rakouska vzrostl v tomto období o
1,8 % oproti předchozímu roku a dovoz z Rakouska o 6,9 %. Celkový obrat vzájemného obchodu vzrostl o 3,7 % a v
absolutních číslech činil 9,2 mld. EUR.

V roce 2015 vzrostl celkový rakouský vývoz do ČR oproti roku 2014 o +9,4 % na 4,76 mld. EUR. Celkový rakouský dovoz
z ČR vzrostl o 2,8% a činil 5,6 mld. EUR. Obrat zahraničního obchodu Rakouska s Českou republikou vykázal v roce 2015
rekordní hodnotu, když poprvé přesáhl hranici 10 mld. EUR (10,3 mld. EUR).

Obrat vzájemné obchodní výměny mezi Českou republikou a Rakouskem rostl také v roce 2016 (+4,3) a to hlavně díky
stále se navyšujícímu objemu zboží exportovaného do Rakouska. Naopak rakouské exporty do České republiky v minulém
roce mírně klesl. V absolutních číslech saldo vzájemného obchodu dosáhlo hodnoty 2, 47 mld. EUR a roste již třetím
rokem v řadě.

ČR – Rakousko: Statistika vzájemné obchodní výměny (tis. EUR)

2012 2013 2014 2015 2016

Vývoz 5 633 596 5 545 809 5 693 523 5 797 286 6 226 152

Dovoz 3 520 364 3 350 108 3 613 468 3 794 488 3 729 829

Obrat 9 153 960 8 895 917 9 306 991 9 591 774 9 955 981

Saldo 2 113 232 2 195 701 2 080 055 2 002 798 2 496 323

Zdroj: ČSÚ, 2017
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Podle aktuálních údajů ČNB dosáhl kumulovaný příliv přímých rakouských investic do ČR do konce roku 2015 hodnoty
13,4 mld. EUR, což představuje podíl 13,2% na celkovém přílivu přímých zahraničních investic do ČR (100,1 mld. EUR).
V roce 2015 činil podle údajů Rakouské národní banky celkový stav rakouských FDI v ČR 12.7 mld. EUR (2014: 12,02 mld.
EUR). Tyto údaje dokumentují pozici Rakouska jako druhého největšího investora v České republice (po Nizozemsku
s 24,0 % a před SRN s 12,6 %).

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura

V dovozu Rakouska z ČR výrazně převládají stroje a dopravní prostředky (SITC 7), které dosáhly v roce 2016 hodnotu 2,66
mld. EUR. Rakouský dovoz druhé největší skupiny zboží, tj. “tržní výrobky” (SITC 6), dosáhl v roce 2016 hodnoty 1,069 mld.
EUR. Na třetím místě rakouského dovozu z ČR je zařazeno „průmyslové spotřební zboží“ (SITC 8) s hodnotou 1,057 mld.
EUR. V rakouském vývozu do ČR dosáhla největší skupina zboží, tj. stroje a dopravní prostředky (SITC 7), v roce 2016
hodnotu 1,138 mld. EUR. Hodnota druhé největší skupiny zboží v rakouském vývozu, tj. “tržní výrobky” (SITC 6) činila
1,005 mld. EUR. Rakouský vývoz chemických výrobků (SITC 5) do ČR.

Podíl jednotlivých skupin na zbožové struktuře vzájemného obchodu (údaje za rok 2016)

Třída SITC Zboží Vývoz v % Dovoz v %

0 Potraviny a živá zvířata 5,3 6,2

1 Nápoje a tabák 0,4 0,4

2 Suroviny nepoživatelné, bez
paliv

8,8 3,4

3 Minerální paliva, maziva a
příbuzné materiály

4,8 6,1

4 Živočišné a rostlinné oleje,
tuky a vosky

1,5 0,3

5 Chemikálie a příbuzné
výrobky j.n.

5,3 12,6

6 Tržní výrobky tříděné hlavně 17,1 26,9
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podle druhu materiálu

7 Stroje a dopravní
prostředky

42,7 30,5

8 Průmyslové spotřební zboží 16,9 11,8

9 Komodity a předměty
obchodu jinde nezatříděné

0,2 0,9

Celkem 100,0 100,0

Jak je patrno z uvedené tabulky, nejsilnější třídou jsou v případě českého vývozu „stroje a dopravní prostředky”,
následují „tržní výrobky tříděné hlavně podle druhu materiálu” a na třetím místě „průmyslové spotřební zboží”.
V případě českého dovozu z Rakouska je pořadí na prvních dvou místech stejné jako u vývozu, na třetím místě jsou však
„chemikálie”.

Pokud bychom výše uvedené agregátní položky dále vyspecifikovali do dvojmístné nomenklatury SITC, dostali bychom
následující pořadí nejvýznamnějších zbožových skupin podle podílu na našem vývozu/dovozu do/z Rakouska.

Český vývoz (údaje za rok 2016)

SITC2 %

78 Silniční vozidla 13,42

77 Elektrická
zařízení,

přístroje a 9,96

spotřebiče, j.n.

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

41/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.businessinfo.cz/rakousko


89 Různé výrobky,
j.n.

8,26

69 Kovové
výrobky, j.n.

5,99

24 Korek a dřevo 5,41

74 Stroje a zařízení všeobecně užívané 5,11

v průmyslu, j.n.

75 Kancelářské
stroje a

zařízení k 4,39

automat. zpracování dat

76 Zařízení pro telekomunikace a pro 4,16

Český dovoz
(údaje za rok
2016)

SITC2 %

77 Elektrická zařízení, přístroje a 8,77
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spotřebiče, j.n.

67 Železo a ocel

89 Různé výrobky,
j.n.

6,79

78 Silniční vozidla 5,87

69 5,27

Kovové výrobky, j.n.

74 Stroje a azřízení všeobecně
užívané v průmyslu

5,22

33 Ropa, ropné výrobky a příbuzné
materiály

4,88

72 Strojní zařízení pro určitá odvětví 4,75

průmyslu

64 Papír, lepenka a výrobky z nich 4,59
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54 Léčiva a
farmaceutické

výrobky 2,99

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Sektor služeb je v Rakousku poměrně rozvinutý a má významné postavení v národním hospodářství. Celkový podíl
exportu služeb na HDP je v Rakousku kolem 14 %. K hlavním exportním položkám patří zejména služby v cestovním ruchu
a dále doprava, obchod, stavebnictví, finanční a pojišťovací služby.

Česká republika je v pomyslném žebříčku na 8. místě s podílem 2,5 % na celkovém exportu služeb do Rakouska a
na 8. místě v importu služeb s podílem 3,2 % na celkovém dovozu služeb z Rakouska (největším obchodním
partnerem Rakouska v obchodu se službami je Německo, kam směřuje 36,8 % na celkovém exportu služeb.) V roce 2015
činil podíl příjmů z vývozu služeb do Rakouska na celkovém příjmu z vývozu služeb 3,2 %. U dovozu služeb z Rakouska
dosáhl podíl výdajů za služby na celkových výdajích za služby 5,7 %.

Česká republika má s Rakouskem v obchodu službami od r. 2004 trvale pasivní bilanci. Dle předběžných odhadů výsledků
za r. r. 2016 činilo saldo obchodu se službami -9,77 mld. Kč. Na pasivu bilance se podílel jak cestovní ruch (v r. 2014 ve
výši -7,7 mld. Kč), tak i ostatní služby (pojišťovací služby a penzijní financování (-1,6 mld. Kč), poplatky za využívání
duševního vlastnictví jinde neuvedené (-531,9 mil. Kč), telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační
služby (-601,8 mil. Kč). Naproti tomu vykázaly finanční služby mírně pozitivní saldo 80,2 mil. Kč. Dlouhodobě kladné saldo
je dosahováno v oblasti obchodu dopravními službami (v r. 2016 předběžně ve výši 1,24 mld. Kč), a to zejména zásluhou
silniční dopravy

Vývoj vzájemného obchodu se službami (údaje v mil. Kč)

Rok Vývoz Dovoz Vývoz + Dovoz Saldo

2006 9 962,4 13 713,1 23 675,5 - 3 750,7

2007 13 475,6 16 560,1 30 035,7 - 3 084,5
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2008 12 860,0 17 516,1 30 376,1 - 4 656,1

2009 13 321,0 13 637,7 26 958,7 - 316,7

2010 15 120,3 17 920,2 33 040,5 - 2 800,0

2011 17 620,2 19 956,0 37 576,2 - 2 335,8

2012 18 433,2 19 604,1 38 037,3 - 1 170,9

2013 17 344,4 20 133,6 37 478,0 - 2 789,2

2014 16 865,7 26 447,1 43 312,8 - 9 581,3

2015 16 184,9 28 530,7 44 715,6 -12 345,8

2016 16 764,3 28 965,7 45 730,0 -12 201,4

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V roce 2015 se uskutečnily transakce z Rakouska do ČR v celkové hodnotě 313 mil. EUR (2014: 356 mil. EUR). Na druhou
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stranu činil příliv přímých zahraničních investic z Rakouska do ČR v roce 2015 5,04 mld. CZK (186,6 mil. EUR) oproti 5,74
mld. CZK (212,5 mil. EUR) v roce 2014.

V ČR působí řada rakouských firem a joint-ventures. V současnosti je na českém trhu činných cca 1800 rakouských firem a
přes 4000 firem s rakouskými společníky. Naproti tomu v Rakousku působí pouze cca 300 českých firem.

Z odvětvového hlediska připadá nejvyšší podíl rakouských investic na bankovnictví, finanční sektor a pojišťovnictví (60 %),
na obchodní činnost (14 %), dále na stavební výrobu, zpracování dřeva a strojírenství. K nejvýznamnějším rakouským
investorům v oblasti finančních služeb patří banky Erste Bank AG, Bank Austria Creditanstalt, Raiffeisen Bank International
AG, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Unicredit Bank, pojišťovny UNIQA Versicherungen AG a Vienna Insurance
Group (VIG).

V obchodní oblasti patří k nejvýznamnějším investorům: REWE International AG, Strabag, Porsche Inter Auto
GmbH & Co KG.

K dalším významným investorům pak patří společnosti: Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG, Wienerberger AG,
Waldviertler Sparkasse von 1842, Vienna International Hotelmanagement AG, Tondach Gleinstätten AG, Swietelsky Bau
GmbH, Zentrale, Kapsch TrafficCom AG, Immofinanz AG, Holzindustrie Schweighofer GmbH, Energie AG Oberösterreich
Wärme GmbH, Energie AG Oberösterreich, Bramac Dachsysteme International GmbH, Alpine Bau GmbH, COGNOR
Stahlhandel GmbH, Lasselsberger GmbH, MAGNA Presstec AG, Voestalpine Eurostahl GmbH, XXXLutz Immobilien GmbH,
dm drogerie markt GmbH, EGSTON System Electronics Eggenburg GmbH, Fronius International GmbH, pewag austria
GmbH, Schenker & Co AG, Gebrüder Weiss, Mayr Melnhof Holz, Semperit AG Holding, TPA Horwath Wirtschaftstreuhand
und Steuerberatung GmbH a mnohé další firmy.

České investice v Rakousku byly až dosud zanedbatelné, nicméně v posledních letech jejich hodnota roste a na rakouský
trh vstupuje čím dál více českých firem.
K 31. 12. 2014 činil stav tuzemských přímých investic v Rakousku 859,5 mil. CZK (2013: 1,3 mld. CZK). Počet českých firem
přímo činných v Rakousku se pohyboval kolem 300 s tím, že se jedná většinou pouze o jejich obchodní zastoupení na
rakouském trhu nebo o kapitálové (jak částečné, tak i stoprocentní) vstupy do rakouských společností. Jako průlomový do
historie českých investic v Rakousku se zapíše kapitálový vstup společnosti SAZKA Group do rakouské společnosti Casinos
Austria. Společně s rakouským provozovatelem kasin, společností Novomatic, získala SAZKA Group postupně v průběhu r.
2016 a na počátku r. 2017v Casinos Austria majoritní podíl akcií, a de facto tak ovládla rakouský loterijní průmysl.

K největším českým firmám, které mají přímé zastoupení na rakouském trhu, patří:

• Mitas a.s. (v Rakousku společnost Mitas GmbH – prodej pneumatik pro zemědělské stroje)
• Strojimport a.s. (v Rakousku společnost Strojimport GmbH – zastoupení českých strojírenských společností

v Rakousku)
•
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ČD Cargo a.s. (v Rakousku společnost CD Generalvertretung GmbH)
• ELKO EP HOLDING, SE (v Rakousku ELKO EP Austria GmbH)
• ALUKOV a. (v Rakousku společnost ALUKOV Austria GmbH)
• KOMA Space s.o. (v Rakousku společnost KOMA Space GmbH – výrobce obytných sanitárních modulů)
• Ton a. (v Rakousku společnost TON GmbH – výrobce židlí)
• Crocodille ČR, spol. s r.o. – výrobce baget

Příklady významných akvizic českých firem v Rakousku:

• SAZKA Group – majoritní podíl ve společnosti Casinos Austria (v holdingu s rakouským provozovatelem kasin
Novomatic společně ovládá rakouský loterijní a kasinový business)

• BeMo Tunnelling GmbH (100 % vlastníkem je společnost Metrostav a.s.)
• Waldquelle Kobersdorf GmbH (100 % vlastníkem je společnost Karlovarské minerální vody a.s.)

Příklady úspěšných zakázek českých firem v Rakousku:

• Sellier – Bellot a.s. (výrobce střeliva) – 2013 – výhra v tendru na dodávku střeliva pro ozbrojené složky v Rakousku
(armáda, policie)

• Škoda JS a.s. (dodávky pro jadernou energetiku) – 2013 – výhra v tendru na dodávku nového řídicího systému a
pohonů řídicích tyčí pro výzkumný jaderný reaktor ve Vídni.

Perspektivní obory

Z hlediska exportu českých firem do Rakouska se jako perspektivní odvětví jeví tradiční obory jako strojírenství a
elektrotechnika, vč. propojení těchto oborů - mechatronika. Další perspektivní obory představují veškeré nové
technologie a inovativní produkty, jako např. nové technologie a materiály ve stavebnictví (ekologické stavby a stavby
s vysokým stupněm energetické soběstačnosti, oblast Smart Home), technologie životního prostředí, zařízení k výrobě
energie z obnovitelných zdrojů, nové technologie pro uchovávání energie, v zemědělství a potravinářském průmyslu
(inovativní zemědělské stroje a nářadí, alko- i nealko nápoje, bioprodukty), zdravotnický a farmaceutický průmysl (lékařské
nástroje, pomůcky pro asistovanou zdravotní a sociální péči o seniory, vč. příslušné techniky a systémů komunikace a
diagnostiky), elektromobilita, digitální technologie/ICT apod.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Rakouskem bylo podepsáno na 80 bilaterálních smluv upravujících ekonomické, sociální a kulturní vztahy či
problematiku společných státních hranic (turistické stezky apod.).

Základním smluvním dokumentem je Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou
Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou,
Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou
republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie)
a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou,
Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o
přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské
republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsaná 16. 4.
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2003 v Athénách (vstup v platnost 1. 5. 2004).

Dnem 1. 5. 2004 se ČR stala na základě uvedeného dokumentu plnoprávným členem EU. Výměna zboží mezi ČR a
jednotlivými členskými zeměmi EU, která probíhá na jednotném vnitřním trhu, se řídí jeho pravidly stanovenými
komunitární legislativou. Tzv. vnitrounijní (intra-komunitární) obchod je až na nepatrné výjimky plně liberalizován, jinak
řečeno jsou zrušeny všechny tarifní a netarifní překážky bránící přesunům zboží a zboží je přes vnitřní hranice EU
převáženo volně. Na celé území vnitřního trhu má veškeré české zboží volný přístup bez cel, poplatků vybíraných obvykle
v souvislosti s dovozem nebo vývozem zboží, bez množstevních omezení, kontrolních režimů a jakýchkoli dalších
administrativních řízení vč. pravidelné celní kontroly.

Obchodované zboží podléhá dani z přidané hodnoty a spotřební dani, která je legislativně upravena národními předpisy
jednotlivých členských států v souladu s příslušnými směrnicemi ES. Statisticky je vnitrounijní obchod registrován v rámci
systému INTRASTAT. Obchodující subjekty jsou povinny pro potřeby statistiky vyplňovat předepsané výkazy.

Komunitárním právem jsou upraveny i další podmínky chování subjektů obchodujících na společném trhu. Jedná se
především o společné technické normy, jednotnou úpravu odpovědnosti za výrobky, jednotnou úpravu hospodářské
soutěže, úpravu poskytování subvencí a dotací nebo ochranu duševního vlastnictví a další méně významné oblasti.

Dne 1. června 2013 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou ČR a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování
ve vydávání víz, podepsaná 31. května 2013. [1] 5. prosince 2014 byla ministry vnitra obou zemí podepsána smlouva,
kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi ČR a Rakouskou republikou o policejní spolupráci z r. 2005. 29. září 2015 byla
podepsána Smlouva mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním
bodu Dyje-Morava. Dne 21. ledna 2016 byla podepsána Rámcová smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou
republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby. Tři posledně uvedené smlouvy jsou

v současné době předmětem ratifikačního procesu.

Kompletní seznam základních bilaterálních smluvních dokumentů mezi Českou republikou a Rakouskem je uveden v
přílohové části.

[1] Na základě této dohody ČR zastupuje Rakousko v Bagdádu ve vydávání víz pro držitele diplomatických a služebních
pasů Iráku a Rakousko ČR v Dakaru pro držitele všech druhů pasů.
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4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

České republice není ze strany Rakouska poskytována žádná rozvojová pomoc. Stejně tak ani Česká republika
neposkytuje tuto pomoc Rakousku.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Podkapitoly:

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

5.2. Kalendář akcí

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Při omezeních, která vyplývají pro zájemce z České republiky například při získání zakázek nebo z přechodného období na
volný pohyb pracovních sil, existují možnosti investic zejména v těchto oblastech:

• Elektronika a elektrotechnika: komponenty i celky pro průmyslové i domácí využití, elektronické vybavení do
motorových vozidel, motory a generátory, elektronické příslušenství, součástky, osvětlení

• Strojírenství: výroba strojů, zdvihací zařízení, zemědělské stroje, stavební či těžební stroje
• Mechatronika: software a vývoj energeticky úsporných řešení mobility
• Stavebnictví a stavební materiály: průmysl kamene, stavební materiály, sklo a keramika, sanitární výrobky,

energeticky úsporné a zdravé bydlení, pasivní domy
• Domácí technika a automatizace – Smart Home: inteligentní domácí technika (topná zařízení, systémy dozorování

staveb a přístupové systémy)
• Potravinářský průmysl: polotovary, speciality, alko- i nealkonápoje, bioprodukty, čerstvé potraviny bez konzervačních

látek
• Technologie v oblasti ŽP: zpracování biomasy, bioplynu, metylesteru řepkového oleje, biolihu, alternativní domácí

systémy vytápění, zpracování odpadu, inteligentní sítě v energetice
• Informační technologie, software: analytický software pro vyhodnocení dat strojů a senzorů
• Zdravotnická zařízení, zařízení pro laboratoře, lékařská technika: diagnostické stroje, opravy lékařských přístrojů,

technika a systém komunikace v oblasti zdravotní a sociální péče o seniory

5.2 Kalendář akcí

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Hlavní města všech spolkových zemí mají svá výstaviště.
Výjimkou je spolková země Vorarlberg, kde místo v hlavním městě Bregenz je výstaviště v nedalekém Dornbirnu. Některé
významné veletržní akce se však konají i mimo hlavní města spolkových zemí, např. ve Welsu a Ried im Innkreis ve
spolkové zemi Horní Rakousko či ve Wieselburgu v Dolním Rakousku.

Počet měst, kde se v Rakousku konají mezinárodní veletrhy a výstavy, je 21, a v dalších téměř 40 městech se konají
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regionální výstavy, prodejní výstavy a trhy. V podstatě každé výstaviště má svoje informační webové stránky, resp.
informace o veletrzích lze nalézt na webových stránkách či informačních materiálech příslušné země či obce.

Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.auma.de.

Největší veletržní správou je vídeňská „Messe Wien" („Reed Exhibitions"), jíž také patří výstaviště v Salcburku. Více
informací o veletrzích pořádaných Messe Wien je na www.messe.at. Nutno poznamenat, že vídeňské veletrhy a výstavy
mají v Rakousku nejvíce mezinárodní charakter. Velmi navštěvované jsou tzv. Herbstmessen, které mají v Rakousku velmi
dlouhou tradici. Je zde velmi vysoká návštěvnost. Postupně se z těchto národních či zemských resp. regionálních výstav
stávají mezinárodní. Nejmarkantnější je to patrně u výstavišť ve městech Wels (www.welse-messe.at) a Ried im Innkreis
(www.riedermesse.at).

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď Ekonomický úsek ZÚ Vídeň nebo
rakouskou pobočku agentury CzechTrade.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Desatero pro obchodování s Rakouskem

1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s
vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.

1. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a
tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.

1. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém
jazyce.

1. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás.
Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.

1. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních
tradic. Jednacím jazykem je němčina.

1. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte.
2. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení

potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti.
Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.

1. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti, hospodářská krize platební
morálku nezlepšila. Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem, vymáhajících na rakouských
partnerech své pohledávky.

2. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.
3. 10V. Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím

know-how. Je jich více než devět tisíc a ročně zprostředkovávají obchody za 17,5 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže
takového vhodného zástupce najít.

Podkapitoly:

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

6.6. Trh veřejných zakázek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební
morálka

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
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6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

• Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Na rakouský trh lze v zásadě vstoupit buď přímo, tedy otevřením pobočky v Rakousku nebo nepřímo, prostřednictvím
místního obchodního zastoupení. V každém případě vždy záleží na povaze produktu nebo služby, kterou česká firma
hodlá v Rakousku nabízet. Například u položek surovinového charakteru (dříví, uhlí, železo, ocel), mohou české firmy
přímo nalézt odběratele, čímž se zkrátí nákupní cesta a tím i náklady. U ostatních produktů jsou v praxi využíváni místní
zástupci českých firem. Řada velkých českých vývozců má také své vlastní kanály nebo využívá vlastních zastoupení.

Důležité místo v obchodní činnosti zaujímají výhradní dovozci, kteří dovážejí zboží od jediné nebo od několika málo firem
stejného oboru (takto funguje např. prodej vozů Škoda nebo piva Budvar). Rakouský spotřebitel často dává přednost

nákupu od rakouských dovozců, protože jej považuje za spolehlivého garanta termínů, jakosti a za partnera, který dobře
zná domácí zvyklosti.

V Rakousku lze také požádat o zveřejnění nabídky české firmy v Informačním týdeníku Hospodářské komory Rakouska,
který je rozesílán na předplatitele-členy komory a je zveřejněn na internetu

(https://news.wko.at/news/wien/Wiener-Wirtschaft.html). Nabídka by měla být stylizována tak, aby přinesla potenciální
možnosti dodávek také rakouské firmě (což se dá prakticky
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uskutečnit pouze v případě hledání kooperačního partnera - klasické zbožové nabídky zde neuspějí).

• Vstup na rakouský trh prostřednictvím obchodního agenta

Rakouská hospodářská komora má také sekci obchodní, která sdružuje zástupce, agenty, importéry a velkoobchodníky.
Tato sekce se nazývá Spolkové grémium obchodních agentů (tzv. Handelsagenten). Spolkové grémium obchodních
agentů provozuje webovou stránku http://register.handelsagenten.at/která byla vytvořena ve spolupráci s centrální
asociací německých obchodních svazů pro zprostředkování obchodu a prodeje (Centralvereinigung Deutscher
Wirtschaftsverbände für Handelsvermittlung und Vertrieb - CDH eService GmbH) a Mezinárodní asociací obchodních
zástupců (IUCAB). V současné době je v registru vedeno cca. 700 aktivních obchodních zástupců.

Stránky spolkového grémia obchodních agentů nabízejí následující služby:

1) Hledání v databázi rakouských obchodních zástupců:

Vyhledávání v databázi obchodních zástupců je dostupné na internetové adrese: http://register.handelsagenten.at/

Služba je zpoplatněna.

Ceny za využití databáze obchodních zástupců se odvíjí od počtu vyhledávaných hospodářských oborů (branží), ve
kterých bude zájemce hledat obchodního zástupce. Ceny jsou následující:
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Vyhledávání obchodního zástupce
pouze v jedné branži:

• 1 měsíc: EUR 92
• 2 měsíce: EUR 152
• 3 měsíce: EUR 192

Vyhledávání obchodního zástupce v
každé další branži (souběžně ve
stejném období):

• 1 měsíc: EUR 46
• 2 měsíce: EUR 76
• 3 měsíce: EUR 96

Prodloužení předplatného je kdykoliv možné.

Úhrada za objednané služby se provádí on-line prostřednictvím kreditní karty (akceptovány jsou VISA, MasterCard,
American Express, Laser, ELV) a Paypalu.

Zahraničním zástupitelským úřadům nabízí Hospodářská komora Vídeň (Wirtschaftskammer Wien) možnost bezplatné
inzerce na vyhledání specializovaného obchodního zástupce v databázi SEARCH, http://www.handelsagenten-search.at

2) Zveřejnění nabídky

Od 1. 4. 2011 mají firmy možnost zveřejnit na internetové stránce http://register.handelsagenten.at svoji nabídku
spolupráce s rakouským obchodním zástupcem, tj. vytvořit inzerát. Registrace probíhá následovně:

1. spustit stránku
http://register.handelsagenten.
at
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1. kliknout na políčko "Angebot
schalten"

1. při prvním vstupu je potřeba se zaregistrovat jako nový uživatel - kliknout na políčko "Jetzt registrieren" a
vyplnit

požadované údaje. Registraci je nutné aktivovat prostřednictvím
odkazu v emailu, který nově

registrovaný

uživatel obdrží na předem zadanou emailovou
adresu. Teprve po

aktivaci je možné využívat služeb internetových

stránek. Registrace je bezplatná.

1. po registraci se lze kdykoliv přihlásit pomocí údajů zadaných při
registraci

1. vložení nabídky probíhá přes formulář. Je nutné označit
všechna políčka označená *

1. po zadání nabídky kliknout na políčko „Angebot prüfen und in
den Warenkorb

legen“

1. v následujícím kroku je možné vložit další nabídky,
případně vyhledat

obchodního zástupce

1. posledním krokem je zvolení způsobu platby a ukončení. Po
vložení nabídky obdrží

uživatel potvrzovací email.

Vyúčtování lze získat vždy po přihlášení a po kliknutí na „Meine bestellten Leistungen“ Nabídka bude zveřejněna k datu,
které si uživatel zvolí během vkládání nabídky.

Po registraci je možné zadat inzerát na vyhledání zástupce i pro další země (SRN, Francie, Řecko, Velká Británie, Nizozemí,
Norsko, Švédsko, Dánsko, Švýcarsko, Španělsko, USA, Kanada a Kypr)!

Tři dny před uveřejněním nabídky na webové stránce dostávají registrovaní obchodní agenti emailovou zprávu, která je o
dané nabídce informuje.
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Ceny za zveřejnění nabídky se liší podle toho, jak dlouho je nabídka zveřejněna (tj. na 1, 2 nebo 3 měsíce) a podle toho
jestli se nabídka uveřejňuje s logem nebo bez loga (viz také ceník na uvedené stránce):

• 1 měsíc: bez loga: EUR 92, s logem: EUR 116
• 2 měsíce: bez loga: EUR 152, s logem: EUR 176
• 3 měsíce: bez loga: EUR 192, s logem: EUR 216

3) Zveřejnění banneru

Na internetové stránce http://register.handelsagenten.at může také firma zveřejnit svůj reklamní banner. Banner je možné
vložit ve dvou velikostech: 468x60 Pixel (Full - Size Banner), který se zveřejní v horním pravém rohu stránky nebo 234x60
Pixel (Half - Size Banner), jenž se zobrazí na vybrané stránce vpravo v infoboxu. Akceptovány jsou formáty.jpg, .gif,
.png,.swf (Flash).

Banner je také možné vytvořit přímo na výše uvedené internetové stránce.

Více info k jednotlivým možnostem lze nalézt na: http://register.handelsagenten.at/banner_edit.html.

Přímý kontakt na Spolkovém grémiu rakouských obchodních agentů (Bundesgremium der Handelsagenten): Wiedner
Hauptstraße 63, 1045 Wien, tel.: +4305/90900-3200, fax: +43105/90900-287, E-mail: handel5@wko.at, kontaktní osoba
paní Katharina Gangl.

4) Zveřejnění inzerátu v tištěném časopisu CONTACT:

Časopis CONTACT: je oficiálním tištěným médiem Spolkového grémia obchodních zástupců a je to v Rakousku jediný
časopis, který vychází 4 x za rok ve vydání 10.000 exemplářů. Tento časopis dostane každý rakouský obchodní zástupce.

Zájemci o vložení inzerátu do tohoto časopisu se mohou obrátit na:
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Anzeigenleitung eco.nova CP

Hunoldstraße 20, 6020 Innsbruck

T +43 (0)512-290088-0

E nardin@econova.at

V případě dotazů je kontaktní osobou paní Katharina Gangl, E-mail: handel5@wko.at

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Rakousko je členem EU a proto musí plně respektovat pravidla volného pohybu zboží a jednotného vnitřního trhu vůči
členským zemím EU. Celní problematika spadá do působnosti Spolkového ministerstva financí (Bundesministerim für
Finanzen - BMF), resp. jeho podřízené složky Celní správy (Zollverwaltung). Bližší informace k celní problematice lze najít
na webových stránkách ministerstva www.bmf.gv.at prokliknutím na „Zoll“.

Pro Rakousko tedy platí celní právo EU a tzv. Celní kodex (Zollkodex) a prováděcí směrnice k celnímu kodexu
(Zollkodex-Durchführungsverordnung). Směrnice EU však neobsahují žádná organizačně právní ustanovení a ponechávají
národnímu zákonodárství určitý prostor, který je v Rakousku vyplněn celním zákonem (Zollrechts-Durchführungsgesetz
zkr. ZollR-DG č. 659/1994), který byl postupně novelizován a je k nalezení na www.ris.bka.gv.at.

Společný celní tarif EU se aplikuje na dovozy všech zemí, které nejsou členy EU, pokud nejsou použity preferenční sazby
např. pro členy WTO. Ve vnitrounijním styku se cla nevybírají, to však platí jen pro zboží určené k volnému propuštění do
distribuce v zemích EU, tj. pro zboží nepodléhající komunitárním tranzitním procedurám nebo pro zboží dodávané na
mezinárodní celní dokumenty (karnet TIR). I v Rakousku platí společný harmonizovaný systém popisu a číselného
označování zboží. Pro zemědělské výrobky /např. obilí, ovoce a zelenina, hovězí maso, tuky apod./ platí 21 směrnic
Evropské komise, kde je celní řízení do detailů upraveno.
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Informace k Celnímu tarifu EU lze nalézt na:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/tariff_aspects/customs_tariff/index_en.htm

Kontrola vývozu se uplatňuje především v oblasti zbraní a válečného materiálu ve smyslu zákona o vývozu, dovozu a
tranzitu válečného materiálu č. 540/77 a jeho následných novelizací (tzv. Kriegsmaterialgesetz), který lze rovněž získat na
www.ris.bka.gv.at.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Českým firmám nabízí rakouské právo následující možnosti řešení při výběru vhodné formy svého zastoupení resp.
podnikání. České firmy mohou v Rakousku podnikat formou závislé organizační složky zahraniční společnosti nebo
nezávislé dceřiné společnosti. V případě úmyslu zřídit právně nezávislou dceřinou společnost se nabízí široké spektrum
právních forem. K tomu patří několik variant osobní obchodní společnosti, a to mj. veřejné obchodní společnosti –
(Offene Handelsgesellschaft), komanditní společnosti (Kommanditgesellschaft) a zvláštní případ komanditní společnosti
GmbH & Co KG.

Kapitálová společnost je právnická osoba s vlastní právní subjektivitou rozdílnou od jejího vlastníka, a to hlavně
společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH) a akciová společnost (Aktiengesellschaft,
AG).

Nejběžnější formou podnikání zahraničních investorů v Rakousku je společnost s ručením omezeným (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, GmbH). Zákon určuje minimální výši kapitálu společnosti, která má věřitelům poskytnout určité
zajištění.

Výše základního kapitálu musí činit min. 35 000 EUR, z čehož je zapotřebí zaplatit polovinu v hotovosti. Z uvedeného
hotovostního vkladu je nutno alespoň 17 500 EUR zaplatit ihned. Výjimka: společnostem GmbH, které byly založeny v
období 1. 7. 2013 – 28. 2. 2014 a byly ohlášeny k zápisu v obchodním rejstříku, stačí základní kapitál 10 000 EUR (z toho
min. 5.000 EUR v hotovosti). Tato výjimka platí i pro GmbH, jejíž základní kapitál byl v uvedeném období snížen na částku
pod 35 000 EUR. Nejpozději do 1. 3. 2024 musí všechny společnosti GmbH, jejichž základní kapitál 35 000 EUR
nedosahuje, základní kapitál na tuto nebo na vyšší částku zvýšit.
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GmbH založené od 1. 3. 2014 mohou využít tzv. „Gründungsprivileg“ (privileg zakladatele) - výše základního kapitálu je
sice 35 000 EUR, je ale možné ve společenské smlouvě ustanovit, že společníci musí během doby 10 let zaplatit pouze
základní kapitál 10 000 EUR (z toho min. 5 000 EUR v hotovosti a ihned). „Gründungsprivileg“ musí být obsažen už v
původní společenské smlouvě a není možné ho potom doplnit.

Podmínkou pro založení GmbH jsou společenská smlouva a splacený základní kapitál. Společenská smlouva musí mít
formu notářského zápisu. Společnost musí být zapsána v obchodním rejstříku. Dokud není zapsána, právně neexistuje.
GmbH může být založena i jediným společníkem – fyzickou nebo právnickou osobou. Orgány společnosti GmbH jsou:

Valná hromada (Generalversammlung), jednatelé (Geschäftsführung) a dozorčí rada (Aufsichtsrat), která je povinná pouze
pro velké GmbH. Společníci mohou být fyzické nebo právnické osoby, rezidenti nebo nerezidenti, Rakušané nebo cizinci.
Převod podílu je možné pouze formou notářského zápisu a musí být zapsán v obchodním rejstříku

Výběr hlavních obchodních společností:

• organizační složka - Niederlassung
• společnost s ručením omezeným - Gesellschaft mit beschränkter Haftung, GmbH
• akciová společnost - Aktiengesellschaft, AG

veřejná obchodní společnost - Offene Handelsgesellschaft,
OHG

komanditní společnost - Kommanditgesellschaft, KG

• tichá společnost - Stille Gesellschaft, stGes

registrovaná
výdělečná

společnost - Eingetragene Erwerbsgesellschaft,
EEG

sdružení - Gesellschaft nach bürgerlichem
Recht,

GesbR

družstvo
(společenství)

- Genossenschaft
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Druhy společností jsou v Rakousku upraveny jednak v obchodním zákoníku, avšak mnohé a právě ty z našeho pohledu
důležité, jsou upraveny zvláštními zákony, což je případ společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti.

Nejjednodušší způsob podnikání je podnikání fyzické osoby (živnostenské podnikání). Tento typ podnikání provozuje
OSVČ – podnik fyzické osoby nemá vlastní právní subjektivitu rozdílnou od fyzické osoby jako takové. Podnikatel je

současně vlastníkem i výkonným orgánem. Za případné obchodní dluhy ručí neomezeně, tzn. veškerým svým majetkem.
Zisk z podnikání podléhá daní z příjmu fyzických osob. Tato forma podnikání se běžně používá u podnikatelských aktivit
menšího rozsahu.

K právním aspektům zakládání podniků v Rakousku existuje celá řada publikací, ve kterých lze získat podrobnější
informace i návod k využití různých forem podpor a výhod, které jsou v Rakousku nabízeny při zakládání nového podniku.
Doporučujeme následující zdroje:

Austrian Business Agency (ABA)

Opernring 3, 1010 Wien

E-mail: office@aba.gv.at, www.aba.gv.at

ABA je vládní agentura pro asistenci zahraničním firmám při investicích a zakládání firem v Rakousku.

Wirtschaftskammer Österreich - Gründer-Service

Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Wien
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www.gruenderservice.net

Více informací o tom, jak začít podnikat v Rakousku naleznete také zde:

http://auditor.eu/at-cz/publikace/228/podnikani-v-rakousku.html

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Pokud hovoříme o marketingu, pak je vhodné připomenout, že rakouský trh je velice vyspělý, působí zde špičkové
světové firmy. Vysoká hodnota HDP na obyvatele přesahující 39.000 EUR řadí rakouskou ekonomiku mezi deset
nejbohatších na světě. Navzdory relativně malé velikosti a počtu obyvatel představuje zajímavý trh se silnou domácí
koupěschopnou poptávkou.

Uplatnění na náročném rakouském trhu nalézají produkty s vysokou přidanou hodnotou, nicméně při současném
zachování konkurenční cenové výhody.

V zásadě lze konstatovat, že správně a v přiměřeném objemu na zdejší poměry prováděná propagace a reklama výrobků,
stejně jako marketingová příprava, je předpokladem trvalejšího úspěchu na rakouském trhu, podobně jako je tomu na
všech vyspělých trzích.

Náklady na propagaci jsou obecně v Rakousku vysoké a samozřejmě vyšší než v ČR, zejména v nejmasovějších mediích
jako je televize a tisk. To je i jeden z důvodů, proč je o českých výrobcích v Rakousku málo slyšet. Dalším důvodem je
skutečnost, že většina našich podniků není připravena, a snad i podceňuje důležitost propagace a reklamy na rakouském
trhu.

Informace o příslušných tiskovinách, vydavatelích a cenách inzerce je možné zjistit přímo u Svazu rakouských vydavatelů

novin - Verband Österreichischer Zeitungen, Wipplingerstr. 15, 1013 Wien, www.voez.at, tel.: +431/5337979-0, fax:
+431/5337979422, E-mail: office@voez.at. Svaz vydává katolog Pressehandbuch (www.pressehandbuch.at). Informace o
televizní reklamě je možné obdržet u ORF-Enterprise GmbH & Co. KG, Würzburggasse 30, 1136 Wien, www.enterprise.at,
tel.: +431/87077-15000, E-mail: enterprise@orf.at.
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Desatero pro obchodování s Rakouskem

1. Kriticky posuďte, zda najde váš produkt na náročném rakouském trhu uplatnění. Šanci mají především výrobky s
vysokou přidanou hodnotou při současném zachování konkurenční cenové výhody.

2. Rakouští obchodní partneři jsou v jednání důslední, dobře znají své hranice a většinou i hranice obchodního partnera, a
tak často dochází k důslednému tlaku na cenu.

3. Dejte důraz na domácí přípravu, která zahrnuje mj. kvalitní propagační materiály a internetové stránky v německém
jazyce.

4. Nepodceňujte individuální komunikaci s potenciálními partnery. Pamatujte, že iniciativa se očekává od vás.
Upřednostňujte osobní schůzky, které sjednávejte tři až čtyři týdny předem.

5. Jednejte otevřeně a poctivě. Očekává se od vás standardní evropské vystupování a dodržování zavedených obchodních
tradic. Jednacím jazykem je němčina.

6. Nenadsazujte ceny a dodržujte dané slovo a termíny. Případné změny v nabídce jasně zdůvodněte.
1. Dodržujte doporučený postup působení na rakouském trhu, který směřuje od průzkumu přes vyhledání a oslovení

potenciálních partnerů a případnou prezentaci na veletrhu k rozvoji obchodní spolupráce a založení vlastní společnosti.
Všechny tyto kroky vám mohou usnadnit služby vídeňské kanceláře CzechTrade.

1. Ověřte si bonitu budoucího obchodního partnera. Nespoléhejte na zdání serióznosti, hospodářská krize platební
morálku nezlepšila. Na CzechTrade se v poslední době obrátilo několik českých firem, vymáhajících na rakouských
partnerech své pohledávky.

2. Věnujte zvýšenou pozornost uzavírání smluv. Konzultujte je s právníky obeznámenými s rakouským právem.
3. 10V. Rakousku je velmi rozšířená spolupráce s obchodními zástupci – odborníky ze všech odvětví s odpovídajícím

know-how. Je jich více než 8,5 tis a ročně zprostředkovávají obchody za 23,2 mld. EUR. CzechTrade vám pomůže
takového vhodného zástupce najít.

Při úvahách o zavádění výrobku na rakouský trh doporučujeme kontaktovat jak zahraniční kancelář agentury CzechTrade
ve Vídni, tak i OEÚ ZÚ a záležitosti s nimi konzultovat. Zejména ZK agentury CzechTrade může pomoci firmě mj. s jejím
marketingovým plánem, jeho přípravou, vyhledáním obchodního partnera, či obchodního zástupce za předem
dohodnutých podmínek.

Kontakt:

CzechTrade, Tschechische Agentur für Handelsförderung

Botschaft der Tschechischen Republik
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Penzingerstrasse 11-13, 1140 Wien

Vedoucí kanceláře: Mgr. Vladimír Degťar

Tel. +43 1 899 58 162, +43(0)664 352 51 05

E-mail: vladimir.degtar@czechtrade.cz

www.czechtrade.at

Významné veletrhy a výstavy v regionu

V Rakousku je každoročně pořádáno kolem 300 veletrhů a výstav. Hlavní města všech spolkových zemí mají svá
výstaviště. Výjimkou je spolková země Vorarlberg, kde místo v hlavním městě Bregenz je výstaviště v nedalekém
Dornbirnu. Některé významné veletržní akce se však konají i mimo hlavní města spolkových zemí, např. ve Welsu a Ried
im Innkreis ve spolkové zemi Horní Rakousko či ve Wieselburgu v Dolním Rakousku.

Počet měst, kde se v Rakousku konají mezinárodní veletrhy a výstavy, je 21, a v dalších téměř 40 městech se konají
regionální výstavy, prodejní výstavy a trhy. V podstatě každé výstaviště má svoje informační webové stránky, resp.
informace o veletrzích lze nalézt na webových stránkách či informačních materiálech příslušné země či obce.

Nejucelenější přehled o výstavách a veletrzích v Rakousku poskytují stránky www.auma.de.

Největší veletržní správou je vídeňská „Messe Wien" („Reed Exhibitions"), jíž také patří výstaviště v Salcburku. Více
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informací o veletrzích pořádaných Messe Wien je na www.messe.at. Nutno poznamenat, že vídeňské veletrhy a výstavy
mají v Rakousku nejvíce mezinárodní charakter. Velmi navštěvované jsou tzv. Herbstmessen, které mají v Rakousku velmi
dlouhou tradici. Je zde velmi vysoká návštěvnost. Postupně se z těchto národních či zemských resp. regionálních výstav
stávají mezinárodní. Nejmarkantnější je to patrně u výstavišť ve městech Wels (www.welse-messe.at) a Ried im Innkreis
(www.riedermesse.at).

Před rozhodnutím o účasti na veletrhu v Rakousku doporučujeme kontaktovat buď Obchodně-ekonomický úsek
Velvyslanectví ČR v Rakousku nebo vídeňskou pobočku agentury CzechTrade.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Rakousku realizována prostřednictvím příslušných zákonů:

• autorské právo (Urheberrecht),
• ochrana značek (Markenrecht),
• patentové právo (Patentenrecht),
• právo vynálezů (Gebrauchsmusterrecht),
• ochrana polovodičových typů (Halbleiterschutz),
• ochrana rostlinných odrůd (Sortenschutz),

ochranná certifikace léčiv (Schutzzertifikate),

právo průmyslových vzorů (Geschmacksmusterrecht).

Všechny chráněné vzory, patenty, značky atd. mohou být přihlašovány na Patentním úřadě (www.patentamt.at), který je
zapisuje do příslušných registrů.

V případě sporů o značku, autorství nebo průmyslový vzor jsou příslušné civilní zemské soudy. V případě sporů o patent,
vynález nebo polovodičový vzor je nutno využít obchodní soud ve Vídni.

Není nám znám případ poškozování práv českých subjektů v této oblasti v Rakousku. Existuje dlouholetý spor mezi
českými a rakouskými resp. německými subjekty o práva využívat názvy některých tradičních potravin (Karlovarské oplatky
- Karlsbader Oblatten, Olomoucké syrečky - Olmützer Quargeln), který vyplývá z historických okolností. Není nám však
známo, že by bylo přikročeno k formálním právním krokům.
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6.6 Trh veřejných zakázek

Dnem 01. 02. 2006 vstoupil v Rakousku v platnost nový zákon o zadávání veřejných zakázek (Bundesvergabegesetz,
BVerG) uveřejněný ve sbírce zákonů pod označením BGBl I 17/2006, poslední novelizace BGB l. 7/2016. Uvedenou
novelizací byl ke dni 1. března 2016 zaveden princip nejlepší nabídky („Bestbieterprinzip“), podle něhož by neměla být

v procesu zadávání veřejných zakázek cena jediným rozhodovacím kritériem, nýbrž by měla být brána v potaz i sociální a
kvalitativní kritéria, zejména co se týče transparentnosti. Jedním z cílů novelizace bylo, aby měl zadavatel zakázky úplný
přehled o součinnosti různých subdodavatelů a aby byl zabráněn mzdový dumping. Nyní může zadavatel stanovit, aby
byly určité významné části zakázky provedeny generálním dodavatelem, resp. členem skupiny uchazečů, a nikoliv
subdodavatelem. Rakouská legislativa nicméně v rámci veřejných zakázek nestanovuje žádný poměr ceny a dalších kritérií
v procentech.

Od jaké prahové hodnoty vzniká povinnost vypisovat v celé EU veřejné zakázky?

Rozhodující prahová hodnota, od které se musí uskutečnit zveřejnění v celé EU (horní prahová hodnota), činí: 209 000 €
na zakázky na dodávky a služby (u sektorových zadavatelů 418 000€ a 5 225 000 € na stavební zakázky.

U veřejných zakázek s vyšší než uvedenou prahovou hodnotou se musí vždy uskutečnit otevřené řízení nebo užší řízení s
uveřejněním. Jednací řízení připadají v úvahu pouze ve výjimečných případech.

Důvody, které jsou rozhodující pro provedení jednacího řízení je zapotřebí písemně doložit.

Veškeré částky jsou uvedeny bez DPH.

Co platí pro veřejné zakázky s nižší než prahovou hodnotou?
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Pro veřejné zakázky s nižší než uvedenou prahovou hodnotou se používají následující ustanovení:

Přímé zadávání, (tzv.Direktvergabe) [1] zakázek je možné u zakázek na dodávky a služby a stavebních zakázek do
odhadované hodnoty 100.000 €

Jednací řízeníbez uveřejnění je možné:

• u zakázek na dodávky a službydo odhadované hodnoty 100.000 € a
• u stavebních zakázekdo odhadované hodnoty 100.000 €

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a v dostačující míře vzít v úvahu i malé a střední podniky

Jednací řízení bez uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka

Zadavatelé mohou zakázky o duševních službách (tzv. geistige Dienstleistungen)[ 2] zadávat formou jednacího řízení bez
uveřejnění za účasti pouze jednoho účastníka, pokud:

prováděn hospodářské soutěže na základě nákladů
spojených s procesem zadávání

není pro zadavatele

z ekonomických důvodů akceptovatelné a

odhadovaná hodnota zakázky nedosahuje
50% příslušné prahové
hodnoty (prahová

hodnota činí od
1.1.2016

209 000 €, tzn. 104 500 €).
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Užší řízení bez uveřejnění je možné:

u dodávek a zakázek služeb do
odhadované hodnoty
100.000 € a

u stavebních zakázek do odhadované
hodnoty 1.000.000 €

Přitom je zapotřebí získat alespoň tři cenové nabídky a pozvané účastníky co nejčastěji měnit. Je-li to možné, měly by být
vzaty v úvahu i malé a střední podniky.

Kde se vyhlašují veřejné zakázky?

Pokud se výše uvedené prahové hodnoty překročí, je zapotřebí provést otevřené řízení nebo užší řízení s uveřejněním. Ve
výjimečných případech je možné provést jednací řízení s uveřejněním. U zakázek s nižší než uvedenou prahovou
hodnotou vypisovaných rakouským státem se musí uveřejnění učinit v úředním věstníku („Amtlicher Lieferanzeiger”),
www.lieferanzeiger.at

Veřejné zakázky vypisované spolkovými zeměmi Rakouska jsou uveřejněny v odpovídajících médiích. V případě zakázek s
vyšší než prahovou hodnotou se musí před zveřejněním v Rakousku učinit publikace přes Úřad pro úřední tisky

v Lucembursku: http://publications.europa.eu/index_de.htm

Další zdroje:

Rakousko
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https://www.auftrag.at/WZOnlineSearch.aspx

https://www.pep-online.at/CP/WZOnlineSearch.aspx

https://www.e-beschaffung.at/

http://ted.europa.eu (TED Tenders Electronic Daily)

http://ausscheibungen-oesterreich.at/

https://www.ausschreibung.at/Home/aktuelleAusschreibungen

http://www.energieweb.at/ausschreibungen/

https://www.bdb.at/news/ausschreibungsnews

Státní zakázky
http://www.bbg.gv.at/lieferanten/ausschreibungen/veroeffentlicht/

Vídeň
https://www.wien.gv.at/Vergabeportal/List

https://univie.vemap.com/home/bekannt/uebersicht.html

Dolní Rakousko
http://www.land-oberoesterreich.gv.at/beschaffungsausschreibungen.htm

Linz
http://linz.at/presse/ausschreibung/2017.asp

Horní Rakousko
http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html

Rakouské železnice (ÖBB)
https://www.auftrag.at/contentintegrator/ContentIntegrator.aspx?filter=OeBB

ASFINAG
https://www.asfinag.at/ueber-uns/ausschreibungen
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http://linz.at/presse/ausschreibung/2017.asp
http://www.noe.gv.at/noe/Ausschreibungen-Liegenschaften/Bekanntmachungen.html
https://www.auftrag.at/contentintegrator/ContentIntegrator.aspx?filter=OeBB
https://www.asfinag.at/ueber-uns/ausschreibungen
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Rakouská armáda (Bundesheeer)

http://www.bundesheer.at/ausschreibungen/menu_sach.php

viz výšeDalší informace o zadávání veřejných zakázek je možné najít na stránkách Rakouské obchodní komory, zde:
https://www.wko.at/Content.Node/Service/Wirtschaftsrecht-und-Gewerberecht/Vergaberecht/Vergabeverfahren/Vergabeverfahren

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

U každého, zejména nového zákazníka, je důležitá opatrnost a prevence, i když rakouští partneři bývají spolehlivější a
serióznější než v některých jiných zemích. Doporučuje se před uzavřením smlouvy prověřit partnera, smlouvu pečlivě
naformulovat, prosazovat český právní řád pro řešení případných sporů a místo příslušného soudu také v ČR. Pro české
firmy je to levnější a jednodušší řešení, i když často těžko dosažitelné. Nicméně množí se případy insolvence rakouských
partnerů a ověřením bonity partnera lze předejít mnohým nedorozuměním. Základní prověření obchodního partnera lze
provést prostřednictvím informací z obchodního rejstříku.

Rakouský obchodní rejstřík (v němčině Firmenbuch) je centrální veřejnou evidencí všech právnickýchosob, společností
osob, podnikatelů a družstev, které mají v Rakousku své sídlo. Podle spolkového zákona se do obchodního rejstříku
zapisují i rakouské pobočky zahraničních společností. Obchodní rejstřík je veden při Obchodním soudu ve Vídni a
jednotlivých zemských obchodních soudech ve spolkových zemích.

V obchodním rejstříku lze nalézt pravidelně aktualizované základní údaje o konkrétní firmě. Rejstřík obsahuje zejména
název firmy, přidělené číslo v evidenci (Firmenbuchnummer), právní formu, sídlo a adresu (včetně případných poboček),
datum schválení stanov, jména a data narození podnikatelů resp. společníků (u i prokuristů i datum zahájení oprávnění k
zastupování) a informace týkající se insolvence či likvidace. U společností s ručením omezeným a akciových společností
jsou v rejstříku uvedeni i členové dozorčích rad, výše základního kapitálu a den doručení roční uzávěrky. Evidence u
společností s ručením omezeným obsahuje i výši vkladů jednotlivých společníků.

Výpisy z obchodního rejstříku lze v Rakousku získat v on-line verzi buď formou předplatného, nebo jednorázově. Na
rozdíl od českého obchodního rejstříku je tato služba v Rakousku zpoplatněna. Vstup do obchodního rejstříku je možný
prostřednictvím dvou internetových portálů:
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1) www.firmengrundbuch.at (provozovatelem je společnost HF Data GmbH z firemní skupiny Compass).

Okamžitý vstup do obchodního rejstříku je na uvedené webové stránce možný v sekci Easy. Portál umožňuje získat i
oficiální výpis z obchodního rejstříku v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou. Poplatek za každý výpis činí EUR 12,90. Za
výpis lze zaplatit přes internet platnou mezinárodní platební kartou.

2) www.jusline.at (provozovatelem je společnost Jusline GmbH)

Úředně ověřený výpis může žadatel získat i během osobní návštěvy na Obchodním soudu ve Vídni resp. na některém z
příslušných zemských soudů. Kromě toho lze také získat výpis z obchodního rejstříku přes rakouské notáře. Standardní
poplatek za každý ověřený výpis činí v tomto případě EUR 12,- (v případě vyššího počtu stran je poplatek vyšší).

Kontakt na Obchodní soud ve Vídni:

Handelsgericht Wien

Marxergasse 1a, 1030 Wien

Tel. +43(0)1-51528-240

E-Mail: elisabeth.schmid@justiz.gv.at (paní Elisabeth Schmid)

ZÚ Vídeň nebo ZK agentury CzechTrade ve Vídni mohou českým zájemcům zdarma poskytnout základní firemní
informace k firmě včetně možnosti zjištění insolvence firmy či informace o vyhlášení konkurzního řízení. Podrobnější
informace lze potom získat na některém z výše uvedených portálů.
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6.7.1. Obchodníspory

Obchodní spory se v Rakousku často řeší soudní cestou, což je poměrně nákladné. Mezinárodní spory se však běžně řeší
u Mezinárodního rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory (ICC Austria)

- Internationale Handelskammer, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, www.icc-austria.org

tel +431/50105-3716, E-mail: icc@icc-austria.org.

V této souvislosti upozorňujeme na „Dohodu o spolupráci mezi Hospodářskou komorou ČR, Agrární komorou ČR a
Hospodářskou komorou Rakouska na úseku obchodního rozhodčího řízení" z 27.5.1999. Tato je dobrým základem pro
řešení sporů našich a rakouských firem. Její znění lze získat u Rozhodčího soudu Hospodářské komory ČR a Agrární
komory ČR na www.soud.cz zvolením nabídky „hledání" a zadáním hesla Rakousko.

V poslední době se množí případy platební insolvence rakouských firem. České firmy se na nás obracejí již ve značně
pokročilé fázi případů, kdy lze jen stěží již něco podniknout. Doporučujeme proto získat co nejvíce informací o budoucím
partnerovi. Je možno použít služeb výše zmíněné rakouské instituce Kreditschutzverband 1870 (KSV 1870), www.ksv.at,
kde lze získat informace zčásti zdarma a u detailnějších si je potřeba zaplatit přístup. Na webových stránkách Spolkového
ministerstva justice www.edikte.justiz.gv.at lze zjistit, zda určitá firma je v konkurzu resp. v jakém stadiu se konkurzní řízení
nachází.

Doporučujeme také využít např. služeb společnosti Coface Czech, Credit Management Services, spol. s r.o., Seifertova 9,
130 00 Praha 3, tel.: +420/246 085 411, fax: +420/ 222 540 446, E-mail: roman.studnicny@coface.cz (bývalá firma
Intercredit) nebo společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s., Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, tel. +420/222
862 281, e-mail nehasil@kupeg.cz, www.kupeg.cz nebo dalších společností s podobným předmětem činnosti. Je možno
rovněž využít služeb ZK agentury CzechTrade ve Vídni. Obstarat si co nejvíce informací o budoucím partnerovi je zkrátka
potřeba.

Zde je možné získat v první řadě informativní výpisy. Na základě jednorázové registrace (stojí EUR 20) je možné získat i
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oficiální výpisy v ověřené formě, tzn. s úřední signaturou. Přehled poplatků tohoto portálu je k dispozici na
http://www.jusline.at/index.php?cpid=3d79c4d7d485952489610cadf3a0593c. Za výpis lze zaplatit přes internet platnou
mezinárodní platební kartou.

3) www.ksv.at (provozovatelem je společnost KSV1870 – sdružení 4 firem)

Na stránkách lze v části „GratisBusinessSearch“ zjistit základní údaje o firmě. Za poplatek (5,64 EUR - lze platit kreditní
kartou) je možné objednat podrobnější výpis o firmě (FirmenbuchReport), nebo bonitní zprávy o firmě
(UnternehmensProfil Compact nebo Standard). Společnost KSV1870 také nabízí objednání inkasní služby nebo
zastupování věřitelů v insolvenčním řízení.

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

V souvislosti se zavedením EUR je mezi našimi a rakouskými firmami téměř výlučně prováděn platební styk v této měně.
Používají se běžné platební podmínky v mezinárodním obchodě (dokumentární inkaso a plat proti dokumentům, akreditiv
a u úvěrových platebních podmínek "placení proti akceptaci"). Naše malé firmy a začínající exportéři prodávají často zboží
s nekrytou splatností 1–2 měsíce, čehož je nutno se vyvarovat.

Platební morálka rakouských firem je poměrně dobrá a podle údajů společnosti KSV se v r. 2016 oproti předchozímu roku
zůstala bez změn (viz níže uvedená tabulka). V průměru uhradily rakouské firmy v roce 2016 faktury po 29 dnech od data
jejich vystavení . V případě soukromých subjektů se doba úhrady faktury oproti r. 2015 také nezměnila a činila v průměru
17 dní. Horší je platební morálka firem ve veřejné sféře, kde průměrná doba zaplacení činila v roce 2016 na úrovni
zemské správy 37 dní a na úrovní obcí 32 dní. V obou uvedených případech došlo ale oproti r. 2015 ke zlepšení, na úrovni
obcí se platební morálka zlepšila výrazně.

Při posuzování platební morálky je třeba vzít v úvahu i regionální rozdíly (viz níže uvedená tabulka)

Doba zaplacení ve spolkových zemích Rakouska dle typu zákazníků v roce 2016 (ve dnech od data vystavení
faktury + změna oproti 2015)

Veřejné subjekty Veřejné subjekty/obcí firmy Soukromé subjekty
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zemské správy

Vídeň 39 (-3) 38 (-4) 30 (0) 17 (+1)

Dolní Rakousko 39 (+1) 35 (-3) 30 (0) 17 (+1)

Horní Rakousko 42 (+1) 35 (-6) 29 (0) 17 (+1)

Korutany 39 (-2) 34 (-7) 30 (+2) 17 (0)

Burgenland 39 (+6) 31 (-2) 33 (+3) 17 (+3)

Tirolsko 35 (+1) 31 (-3) 30 (0) 19 (-5)

Salzburg 37 (+2) 31 (-4) 30 (0) 18 (0)

Štýrsko 35 (-2) 31 (-6) 29 (+1) 17 (0)

Vorarlberg 33 (-2) 28 (-7) 28 (-2) 16 (-1)

RAKOUSKO 37 (-1) 32 (-6) 29 (0) 17 (0)

Zdroj informací: KSV 1870 (2016)

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví ČR v Rakousku proto firmám doporučuje, vždy se předem pojistit řádným
sepsáním smlouvy (předmět plnění, dodací lhůty, platební a dodací podmínky). Mnohdy spory o neplacení nevyplývají z
nesolventnosti nebo neserióznosti odběratele, nýbrž z nedorozumění a nepřesně dohodnutých podmínek. Dále
doporučuje ověřit si solventnost partnera u peněžního ústavu (bankovní informace), u specializované agentury či přímo u
Obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví. V neposlední řadě doporučuje začlenit do smlouvy doložku „výhrada
vlastnictví", která při případném konkurzním řízení dává přednostní právo na úhradu pohledávky.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Níže uvedené svátky platí na celém území Rakouska. Jednotlivé spolkové země mohou mít ještě některá specifika, např.
každá země má svého patrona.
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Nový rok (01. 01.)

Tři králové (06. 01.)

Velikonoční pondělí (pohyblivý svátek)

Svátek práce (01. 05.)

Nanebevstoupení Páně

Svatodušní svátky

Boží tělo (pohyblivé svátky)

Nanebevzetí Panny Marie (15.08.)

Státní svátek Rakouské republiky (26. 10.)

Svátek všech svatých (01. 11.)

Zvěstování Panny Marie (08. 12.)

První svátek vánoční (25. 12.)

Druhý svátek vánoční (26. 12.)

Obvyklá pracovní doba v Rakousku na úřadech je od 08,00 do 17,00, v pátek odpoledne některé úřady končí dříve. V
obchodech je otevřeno ve všední dny od 09,00 do 19,00, v sobotu od 09,00 do 13,00. Ve vídeňské oblasti se prodloužila
otevírací doba některých větších obchodů a řetězců ve čtvrtek až do 22,00 a v sobotu do 17,00 až 18,00.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občan ČR může vstupovat a pobývat na území Rakouska bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného
cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, pokud nemají vyznačenou část (t.j. bez
odstřiženého rohu).

Občanský průkaz je cestovním dokladem pouze pro držitele dokladu, nikoli pro v něm event. zapsané dítě držitele
občanského průkazu, které musí mít vlastní cestovní doklad. Řidiči musí být vybaveni tzv. zelenou kartou.
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V souvislosti se členstvím ČR v EU se každý státní příslušník ČR při cestě do Rakouska může dovolávat práva svobodného
pohybu v jiném členském státě EU. Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným
pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví. Při pobytu delším 3 dnů je nutné se v Rakousku policejně
přihlásit (v případě soukromého ubytování). Při ubytování v ubytovacích zařízeních přechází tato povinnost na
ubytovatele.

Před cestou osobním vozidlem se doporučuje sjednat havarijní pojištění, resp. připojištění vozidla.

Rakousko patří dlouhodobě k zemím s nízkou mírou kriminality. Přesto se doporučuje dbát zvýšené opatrnosti zvláště na
místech s vyšší koncentrací lidí. Opatrnost při ochraně osobních věcí je žádoucí především ve větších městech a
turistických centrech, kde může dojít ke krádežím cestovních dokladů nebo peněz. V případě odcizení cestovního dokladu
nebo občanského průkazu je nutné záležitost ohlásit místní policii, která okradenému vydá protokol o odcizení dokladu, a
dále úřadu v ČR, který doklad vydal, případně zastupitelskému úřadu, aby se předešlo zneužití tohoto dokladu. Ztrátu je
vhodné také nahlásit nejbližšímu rakouskému úřadu pro ztráty a nálezy (více např. na
https://www.wien.gv.at/verwaltung/fundservice/verlustanzeigen.html).

Při pobytu na území Rakouska je nutné respektovat rakouské zákony. Za porušení právních předpisů jsou stanoveny
finanční postihy, případně jiné sankce. Týká se to především dopravních předpisů. Od konce roku 2016 probíhá na
základě směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/413 ze dne 11. března 2015 spolupráce mezi ČR a Rakouskem
v oblasti výměny údajů o registraci vozidla, která usnadňuje určení totožnosti osob podezřelých ze spáchání dopravních
přestupků jako například překročení nejvyšší povolené rychlosti nebo řízení vozidla pod vlivem alkoholu. Pokuta za
porušení dopravních předpisů může být zaslána příslušným rakouským úřadem přímo do ČR na adresu osoby, která je
registrována jako majitel vozidla, kterým byl přestupek spáchán. V případě spáchání dopravního přestupku a zastavení
řidiče rakouskou policií musí být vyměřená pokuta zaplacena na místě. Nemá-li řidič dostatek finančních prostředků na
úhradu vyměřené pokuty na místě, může mu být zadržen jakýkoliv cenný předmět. Při neuhrazení pokuty nelze vyloučit
její vymáhání soudní cestou. Zastupitelské úřady v tomto ohledu nejsou oprávněny vstupovat do soudních, příp.
správních řízení.

V některých městech jsou zavedeny parkovací zóny. Parkovací lístky je možné zakoupit v trafikách. Za nesprávné
parkování jsou udělovány vysoké pokuty, montovány "botičky", případně může být vozidlo za poplatek cca 250 EUR (plus
pokuta od policie) odtaženo.

Ceny dálničních známek pro osobní automobily v roce 2017 činí: roční 86,40 EUR, dvouměsíční 25,90 EUR, desetidenní
8,90 EUR. Jízda bez dálniční známky je obvykle pokutována ve výši 120,- EUR. Průjezd osobních vozidel některými
silničními úseky může podléhat dalšímu zpoplatnění (zvláštní mýtné).
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Motorové vozidlo musí být vybaveno oranžovou reflexní vestou pro každou osobu cestující v motorovém vozidle pro
případ poruchy či nehody a následné opuštění vozidla. S platností od roku 2008 je zavedena povinnost zimních
pneumatik od 1. 11. do 15. 4. pro všechny typy vozidel.

Nejvyšší povolená rychlost (pokud není v daném místě značkou stanoveno jiné omezení) osobních automobilů a
motocyklů: 130 km/h dálnice, 100 km/h na ostatních komunikacích mimo obec, v uzavřených obcích 50 km/h pro všechny
typy vozidel. Za překročení rychlosti jsou ukládány pokuty, případně může být odebrán řidičský průkaz. Všechna vozidla
musí být označena státem registrace, vybavena výstražným trojúhelníkem a lékárničkou, motocyklisté helmou.

Povinnost připoutat se bezpečnostními pásy platí i pro spolujezdce. Podle rakouského zákona o provozu motorových
vozidel (§ 106, odst. 5) nemusí děti do 14 let, pokud jsou větší než 150 cm a současně schopny užívat sedadla, sedět v
dětské sedačce (o váze zákon nehovoří). V každém případě však musí být dítě připoutáno bezpečnostními pásy a sedět na
zadním sedadle. Do 14 let věku je bez ohledu na výšku dítěte zakázáno sedět na předním sedadle. V Rakousku je
důsledně kontrolován technický stav vozidla. V případě, že je při namátkové kontrole odhalena technická závada vozidla,
je rakouská policie oprávněna uložit pokutu, případně trvat na odstranění závady na území Rakouska a do jejího
odstranění vozidlo zadržet.
Při vážných škodách, zraněních apod., vzniklých v souvislosti s dopravní nehodou, je nutné přivolat policii. Při dopravních
nehodách s menšími materiálními škodami a v případě, že jsou oba účastníci přítomni, není pochyb o jejich identitě a
došlo mezi nimi k dohodě, není nutné policii volat. Účastníci nehody si vymění osobní údaje, údaje k pojistce a vozidlu a
událost řeší pojišťovny. Pokud je policie v takovýchto případech přesto přivolána, je nutné počítat se zaplacením poplatku
cca 40 EUR. Při nehodě se doporučuje sepsat mezi jejími účastníky zprávu o nehodě (Unfallbericht). Formuláře jsou k
dispozici u českých pojišťoven. Při nehodě nebo poruše vozidla je možné volat rakouský automotoklub OAMTC (Der
Österreichische Automobil-, Motorrad- und Touring Club), tel. číslo +43 1 25 120 00 nebo jednoduše 120. Na internetové
adrese sdružení OAMTC (http://www.oamtc.at) a ARBÖ (http://www.arboe.at) je možno získat bližší motoristické
informace.

Ve vysokohorských oblastech je důležité nepodceňovat náročnost terénu a klimatické podmínky, nezapomínat na
připojištění pro vysokohorskou turistiku a na speciální připojištění

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

K 1.5.2011 skončilo ze strany Rakouska přechodné období na volný pohyb pracovních sil. Pro české zaměstnance a české
firmy tak - vedle možnosti založení provozovny nebo pobočky - platí úplná volnost pohybu osob a služeb. Český občan
tedy může pracovat v Rakousku bez pracovního povolení a povolení k pobytu, a měly by pro něj platit stejné podmínky
jako pro rakouské občany. Jakmile je český zaměstnanec zaměstnán rakouským zaměstnavatelem, je v Rakousku příslušný
k dani z příjmu (viz kapitola 1.7). Veškeré formální náležitosti (co se týče mzdy, zdravotního a sociálního pojištění, srážky
daně ze mzdy, atd.) vyřizuje rakouský zaměstnavatel. Rakouský zaměstnavatel však nevyřizuje roční daňové zůčtování, tzv.
„Arbeitnehmerveranlagung“.

Český podnikatel, který chce své zaměstnance vysílat do Rakouska, nemusí vyřizovat pro vysílající zaměstnance žádné
povolení, má ale na základě směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb formální ohlašovací
povinnost u Finanční policie (hlášení o vyslání ZKO). V závislosti na druhu hospodářské činnosti musí český podnikatel
kromě toho splňovat předpoklady živnostenského práva - zejména musí před vykonáváním činnosti, která je v Rakousku
vázána, podat oznámení o poskytnutí služeb (tzv. Dienstleistungsanzeige) na rakouském ministerstvu pro vědu, výzkum a
hospodářství (BMWFW).
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Dále musí česká firma během realizace zakázek v Rakousku dodržovat vnitřní rakouské mzdové a sociální podmínky, tzn.
je povinna poskytnout svým zaměstnancům základní minimální mzdu a v alikvótní výši i případné další platby či příplatky
podle příslušné rakouské kolektivní smlouvy. Dále je zapotřebí mít pohotově na místě vykonávání práce veškeré
zaměstnanecké dokumenty v německém překladu a za celou dobu zakázky.

Součinnost více OSVČ v rámci stejné zakázky a na základě smluv o dílo není podle rakouských úřadů přípustné.
V takovém případě dochází s vysokou pravděpodobností k přehodnocení osob OSVČ na zaměstnance a následují vysoké
peněžité pokuty.

Za dodržování sociálních podmínek stavebních dělníků a zejména za úpravu jejich nároku na placenou dovolenou a
odstupné je odpovědná pojišťovna stavebních dělníků (Bauarbeiter- Urlaubs- und Abfertigungskasse/BUAK).

Na základě v Rakousku implementované Směrnice EU o službách, je podnikům usnadněno poskytování služeb uvnitř EU
tím, že všechny důležité úřední postupy mohou být prováděny online. Za tímto účelem existuje na internetu jednotné
kontaktní místo (einheitlicher Ansprechpartner – zkratka EAP). V Rakousku byl za tímto účelem vytvořen portál směrnice o
službách, který je dostupný na internetu pod http://www.eap.gv.at/.

Podrobnou informaci o aktuálních podmínkách zaměstnávání občanů ČR v Rakousku uvádíme v příloze Možnosti
zaměstnávání českých občanů v Rakousku.

(http://www.mzv.cz/vienna/cz/obchod_a_ekonomika/obecne_obchodni_informace/zamestnavani_ceskych_obcanu_v_rakousku/index.htm

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

I přes platnost Smlouvy mezi ČR a AT o sociálním zabezpečení, ze které vyplývá občanům ČR nárok na nutnou
bezodkladnou péči na území Rakouska, mají v této oblasti přednost příslušná nařízení EU. V souladu s nimi má občan ČR
v Rakousku právo na bezodkladnou zdravotní péči.

Pro případ nutného standardního a bezplatného ošetření (na které má nárok) občana ČR v době jeho přechodného
pobytu v Rakousku je nutné, aby se pacient vykázal následujícími doklady:

„Evropský průkaz
zdravotního

pojištění" (tj. v pravém rohu v poli s
hvězdičkami s označením CZ),

případně

„Potvrzení dočasně nahrazující Evropský pojištění"
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průkaz zdravotního

• Platný průkaz totožnosti

V místě ošetření musí pacient vyplnit „Prohlášení pacienta pojištěného v členském státu EU, EHP nebo ve Švýcarsku při
použití odborných služeb během přechodného pobytu v Rakousku".

Veškeré podklady o ošetření postupuje smluvní lékař místně příslušné oblastní zdravotní pojišťovně
(Gebietskrankenkasse), která následně uplatňuje nároky na finanční vyrovnání u příslušných zdravotních pojišťoven v ČR.

Jak ovšem vyplývá ze zkušeností pracovníků ZÚ, rakouský zdravotnický personál není vždy dobře informován o výše
uvedeném postupu a často požaduje neoprávněně úhradu za lékařské ošetření. Za ošetření se platí v soukromých
zdravotních zařízeních a klinikách. Horská služba a letecký převoz ze sjezdovky nebo z hor rovněž nejsou kryty z
veřejného zdravotního pojištění. ZÚ proto doporučuje před cestou uzavřít příslušné připojištění pro cesty a pobyt, které
by krylo i případnou repatriaci zraněného, nemocného či zemřelého. Při uzavírání cestovního připojištění je nutné se
ujistit, že tato pojistka skutečně kryje rizika spojená s lyžováním nebo vysokohorskou turistikou.

V případě nejasností při ošetření je možné se obrátit na Vídeňskou územní zdravotní pojišťovnu, která je sběrnou
pojišťovnou pro občany z ČR. Kontaktní adresa:

Wiener Gebietskrankenkasse (WGKK) - Vídeňskáúzemnízdravotnípojišťovna

Wienerbergstraße 15-19 A - 1100 Wien

Telefon: (+43 1) 60122-0, Fax: (+43 1) 60246-13

E-mail: office@wgkk.sozvers. at
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Web: http://www.wgkk.at
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7. Kontakty
Podkapitoly:

7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

7.4. Internetové informační zdroje

Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví ČR v Rakousku
Adresa: Penzingerstr. 11 – 13 A-1140 Wien
tel. 0043 1 89958-0
fax: 0043 1 8941200
email: vienna@embassy.mzv.cz nebo commerce_vienna@mzv.cz
Webové stránky Velvyslanetcví:
www.mzv.cz/vienna
www.tschechischerepublik.at
www.facebook.com/pages/Tschechische-Botschaft-in -Österreich
https://twitter.com/czechmfa_AT

vedoucí úřadu: Ing. Jan Sechter, mimořádný a zplnomocněný velvyslanec České republiky v Rakousku
Dostupnost městskou dopravou:
Metro: linka U4, stanice Hietzing
Tramvaj: linka 52 nebo 58, Stanice Penzingerstraße
Železnice: Westbahnhof: tramvaj 58 nebo 52, stanice: Penzingerstraße

Südbahnhof: tramvaj 18, Westbahnhof přestup na linku 58 nebo 52, stanice: Penzingerstraße
Letiště: City Transport Train (CAT), přestup metro U3 ve stanici Landstraße Hauptstraße, na stanici Westbahnhof, přestup
na tramvaj 58 nebo 52
Honorární konzuláty

Honorární konzulát Graz/Štýrsko
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Honorární konzul: Mag. Dipl.-Ing. Ägyd Pengg

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in Graz
Gaslaternenweg 4
8041 Graz
Republik Österreich

tel.: +43 505011 - 200
fax: +43 505011 - 202
e-mail: cz.konsulat@pewag.com

Honorární konzulát Klagenfurt/Korutany

Honorární konzul: Dr. Gert Seeber

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in Klagenfurt
Pierlstrasse 33
9020 Klagenfurt
Republik Österreich
tel: 0043 463 57480
fax: 0043 463 55365
e-mail: klagenfurt@honorary.mzv.cz

Honorární konzulát Linz/Horní Rakousko

Honorární konzul: Dr. Heinrich Schaller

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in Linz
Europaplatz 1a (Raiffesenlandesbank)
4021 Linz
Republik Österreich
tel: 0043 732 659 620 60
fax: 0043 732 659 631 11
e-mail: jana.ploier@rlbooe.at

Honorární konzul: Mag. Clemens Chwoyka

Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in Salzburg
Bayerhamerstraße 14c
5020 Salzburg
Republik Österreich

Tel.: 0662 879 624
Fax: 0662 889 8030
E-mail: hksalzburg@email.cz

Honorární konzulát Wattens/Tyrolsko a Vorarlbersko

Honorární konzul: Alexander Swarovski
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Honorarkonsulat der Tschechischen Republik in Wattens bei Innsbruck
Blattenwaldweg 8 (SWARCO AG)
6112 Wattens
Republik Österreich

tel: 0043 5224 587 749
fax: 0043 5224 587 7949
e-mail: wattens@honorary.mzv.cz

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

MZV ČR

Odbor států střední Evropy (OSE)

Loretánské nám. 5

11800 Praha 1

Tel: 2 24 18 1111

CzechTrade

Adresa: Penzingerstr. 11-13, 1140 Wien
Vedoucí: Ing. Vladimír Děgťar
: 0043 89958 162
Email: vladimir.degtar@czechtrade.cz
www.czechtrade.at
CzechTourism
Adresa: Penzingerstr. 11-13, 1140 Wien
Vedoucí: Mag. Dr. Yvette Polasek
Tel.: 0043 89985 221
Email.polasek@czechtourism.com
České centrum
Adresa: Herrengasse 17, 1010 Wien
Tel.: 0043 5352360
Email: ccwien@czech.cz
www.czechcentres.cz
Vedoucí:

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Rakousko

83/84 http://www.businessinfo.cz/rakousko

http://www.czechtrade.at
mailto:Email.polasek@czechtourism.com
mailto:ccwien@czech.cz
http://www.businessinfo.cz/rakousko


Důležitá telefonní čísla záchranných složek:

• hasiči: 122
• policie: 133
• záchranná služba: 144
• Euro-tísňové volání: 112

7.4 Internetové informační zdroje

Obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Rakousku
Adresa: Penzingerstr. 11-13, 1140 Wien
Vedoucí: Ing. Martina Tauberová
Tel.: 0043 899 58 168
Email: commerce_vienna@mzv.cz

Rakouská hospodářská komora

Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 10 45 Wien
Tel.: 0043 5 90 900
Email: office@wko.at
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